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: 
ن إٔب عباده، كاحملبوب لذاتو كصفاتو، قولو صدؽ، كحكمو عدؿ. اٜنمدي هلل احملس

 إف أعطى فًبمىنِّو كر٘نتو كفضلو، كإف منع فًبعىٍدلو كحكمتو.
كىو القريب من عباده السائلٌن، كاٍلميًحبُّ لعباده اٞنتقٌن، كىم ٪نبونو، كيذكركنو 

مة النفع، كغزيرة ُب كل كقت كحٌن، كقد جعلى احملبةى أساس الدين، كشجرةو طيبةو، عظي
كأعظمى الغايات، كأٚنى الرغائب، كرفع و أشرؼى اٞنكاسب، اٞنواىب، كجعلى حيب  

اٞنتحابٌن فيو أعلى اٞنراتب، كجعلى للمتحابٌن فيو أعظمى العوائد، كما جاءى ُب األدلةي 
 كالشواىد، فأٖنرت احملبةي اٝنًنى كالفوائد. 

كنذيرو بٌن يدم الساعة كمبشرو كالصبلةي كالسبلـ على خًًن مبعوثو كقائد، 
 كشاىد.

 أما بعد: 
فإف  احملبة مضماره تنافس فيو اٞنتنافسوف، كمش ر العاملوف، كترك ح من نسائم 
عبًنىا، كعبًق مسكها الس الكوف، كبذؿ ُب سبيلها الباذلوف، فاعرتاىم من األحواؿ 

 كالنتائج ما ال يعرب عنو، كما ال يدركو إال  اٞنقربوف.
بُّ ىو أٚنى كأرفع اٞنعا٘ب ال ي تسمو بالنفس، كىو ١نفِّزه على البذًؿ كالعطاء، كاٜن

 داخلى  كيستقرُّ  ،اإلحساس يداعبي ُب األعماؽ، ك يسكن  أمله كمصلحه لؤلحواؿ، كىو 
 . القلب ْناكيفً 

  حساس صادؽ يسكن القلب الطاىر..كإ ،كعطف كمشاعر ر٘نةاحملبة 
 . ال ينضبكافره ُنر ، ك غضبالقد ك اٜنصفاء النفس من احملبة 
 ،التي الز   تيغفري ك فس، الن   كتيشرؽي  ،تصفو اٜنياة اكهب ،لذة الركحك  ،ماء اٜنياة احملبة

 .اٜنسنات كتيشهري  ،العثرات اؿي قى كتػي 
 كقد جاء اٜنبُّ بأٚنى معانيو مقر رنا ُب الشرائع، بل ىو أساس االتباع.    
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ـي القلوب،  ىو ركح الوجود، كإكسًني  اٜنبُّ  إذا كاف  األماف لبين اإلنساف. كصما
أك ٓنرتؽ  فتتساقطى  اٛناذبية ٬نسك األرض كالكواكب كاألفبلؾ أف تصطدـى  قانوفي 

ـى  ىو الذم ٬نسك العبلقاتً  كتزكؿ، فقانوف اٜنبِّ  فتحرتؽ،  اإلنسانية أف تتصاد
ىذا ىو اٜنب الذم عرؼ الناس قيمتو ُب القدٙب كاٜنديث.  إٔب دماء. كتستحيلى 

 .(ُ)الناس إٔب العدؿ كال إٔب القانوف ما احتاجى  لوا: لو ساد اٜنبُّ كقا
اٜنبُّ ٬نثِّلي قم ةى االنفعاالًت البشرية ال ي ٬نرُّ هبا اإلنساف؛ ٞنا ٪نتويو من شحناتو 
كجدانية تنطوم على خرباتو كمواقفى كأحاسيس تواكبها انفعاالته ىي مزيجه من 

 .(ِ)الغبطًة كالسركر كالسعادة
كاف ىذا كصفي احملبة ُب )علم النفس( فإف  البعدى الدِّيين قد أضفى على   كإذا

اٜنبِّ قداسةن فانعكسى صدقنا ُب اٞنعاملة، كإخبلصنا ُب النيًة كالقصد، ككفاءن خالصنا من 
قلبو نقيٍّ طاىر، كإيثارنا ٪نوِّؿي األنانيةى إٔب بذؿو كعطاء، كتعاكننا ٪نىيٍوؿي دكفى اٟنجًر 

 كاٛنفاء.
حملبة ٟنا صور متعددة، أعبلىا كأٚناىا: ١نب ةي اهلل تعأب، فهي غايةي الغايات، كا

كىي إحدل أركاف العبادات القلبية الثبلثة: )اٝنوؼ، كالرجاء كاحملبة(، بل ىي رأسيها، 
فبفقدىا ال تصحُّ العبادة، كبكماٟنا يكملي اإل٬ناف، كبنقصاهنا ينقصي توحيدي اإلنساف، 

 كرحاه. كىي قطبي اإلسبلـ
كالعبادة بدافع احملبة ْنعلها أكثرى متعةن كحبلكة، كٓنفِّزي اٞنكل فى على مزيدو من 

 االىتماـً كالرعايًة ٟنا، كٓنميها من ٓنوٟنا إٔب عاداتو كمظاىرى كطقوسو شكلية.
العيوف.  ةي األركاح، كقر   القلوب، كغذاءي  قوتي  ىي ةي احملب  : "قاؿ ابن القيم 

 فهو ُب ُنارً  هي دى قى األموات. كالنور الذم من فػى  ها فهو من ٗنلةً مى رً  من حي ال ي كىي اٜنياةي 
األسقاـ. كاللذة ال ي من ٓب يظفر  ت بقلبو ٗنيعي الظلمات. كالشفاء الذم من عدمو حل  

 هبا فعيشو كلو ٨نـو كآالـ.

                                                             

 (.ُْٓ( انظر: اإل٬ناف كاٜنياة )ص:ُ)
 (.ُّْ( انظر: اإلنساف كصحتو النفسية، د. سيد صبحي )ص:ِ)
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اإل٬ناف كاألعماؿ، كاٞنقامات كاألحواؿ ال ي مىت خلت منها فهي   كىي ركح
 األنفسً  ٓب يكونوا إال بشقِّ  م ال ركح فيو. ٓنمل أثقاؿ السائرين إٔب ببلدو كاٛنسد الذ

ا كاصليها. كتبوؤىم من مقاعد ٓب يكونوا بدكهنا أبدن  بالغيها. كتوصلهم إٔب منازؿى 
الصدؽ مقامات ٓب يكونوا لوالىا داخليها. كىي مطايا القـو ال ي مسراىم على 

 قـو الذم يبلغهم إٔب منازٟنم األكٔب من قريب.ا إٔب اٜنبيب. كطريقهم األظهورىا دائمن 
 .(ُ)"إذ ٟنم من معية ١نبوهبم أكفر نصيب ؛تاهلل لقد ذىب أىلها بشرؼ الدنيا كاآلخرة

القصول من  ىي الغايةي  هلل  إف احملبةى : "كقاؿ اإلماـ الغزإب 
ىو ٖنرة من  ك فما بعد إدراؾ احملبة مقاـ إال   ،كالذركة العليا من الدرجات ،اٞنقامات

 كىو كال قبل احملبة مقاـ إال   .كالشوؽ كاألنس كالرضا كأخواهتا  ،كتابع من توابعها ،ٖنارىا
 .(ِ)"كالتوبة كالصرب كالزىد كغًنىا  ،مقدمة من مقدماهتا

١نبةو صادقةو تؤلِّفي بٌن القلوب، كتوحِّدي الصفوؼ، ٔب إماف ما أحوجنا ُب ىذا الز  ف
 بٌن األفرادً  بلـً الس   ركاؽي  امتد   ،ةاحملب   أسبابي  كٕنكنتٍ  لفة،األ قويت ركابطي فمىت 

األيدم ُب التعاكف  بالتفاىم، كتشابكتٍ  كالقلوبي  العقوؿي  كتقاربتٍ  ،كاألمم كالعشائرً 
 اٞنتضامن اٞنتكافلي  اٞنرتابطي ، كٓنق قى اجملتمعي رد العمرافكاط   ،ر األمني تقر  ، ك كالتآزر

٪نققو  ُب أرقى كأصفى صوره. ٍب ظل   ةن مر   و اإلسبلـي قى ذم حق  اٞنتناسق. ىذا اجملتمع ال
ا من  ُب ٗنلتو خًنن  صفائو، كلكنو يظلُّ  شىت على توإب اٜنقب، ٔنتلف درجةي  ُب صورو 

ثتو ىذه اٛناىلية آخر صاغتو اٛناىلية ُب اٞناضي كاٜناضر، ككل ٠نتمع لو   ٠نتمعو  كلِّ 
فيها  حيث تذكبي ، العقيدة ع الذم تربطو آصرةي ىذا اجملتم .بتصوراهتا كنظمها األرضية

 .اجملتمع النظيف العفيف. ٠نتمع اٛنسد الواحد. كاألكطاف، كاللغات كاأللواف األجناسي 
٠نتمع ٪نبُّ فيو اٞنؤمن ألخيو ما ٪نبُّ لنفسو، ينفعيو كال يضره،  ىذا اجملتمع 

وادىم ترى المؤمنين في تراحمهم وت))بقولو:  الذم حد ث عنو النيب 

                                                             

 (.ُٖ -ُّ/ّ( مدارج السالكٌن )ُ)
 (.ّّٕ(، كانظر: ٢نتصر منهاج القاصدين، البن قدامة اٞنقدسي )ص:ِْٗ/ْ( إحياء علـو الدين )ِ)
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ا تداعى لو سائر جسده بالسهر وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوً 
 .(ُ)((والحمى

، كىي ٓنقِّقي أٚنى معا٘ب اإلنسانية، بل  كإف  احملبةى أٚنى ما جيبلت عليو النفوسي
إف  اإلنسانيةى ١نب ةه، فمن ال ٪نبُّ ال يكوفي إنساننا..فاحملب ةي تثمري الر ٘نةى كاإلحسافى 

٣نا -التعاكفى كاإليثارى كغًنى ذلك من الصفاًت النبيلة، كاألخبلًؽ الفاضلًة اٛنميلة ك 
 .-سيأٌب بيانو

 كّنقداًر احملب ة.  ميحىٍب، لػػػكاالػػػميًحب  بتفاكتً  كىي تتفاكتي 
كىذه دراسةه من الدراساًت الرتبوية اٟنادفة، ال ي تغرسي القيمى كالفضائلى 

ًس إٔب أفقو أٚنى، كتعاِبي أمراضنا قد تفش ت ُب اجملتمعات كاألخبلؽ، كترتقي بالن ف
 ، اإلسبلمية، كىي ٓنتاجي إٔب العافيًة ٣نا قد اعرتاىا من غلوٍّ كتطرُّؼو كتعىصُّبو كا٥نراؼو
كىي أمراضه تفتكي َنسًد األمة، كٕنزِّؽي كحدىهتا، مآب يقٍم اٞنصلحوفى من ىذه األم ة، 

ائًر كالقلوب بنشًر العلم كاحملب ة كالس بلـ، كإرشاًد األناـ، من أىًل العلًم كأصحاًب البص
، كإٔب اٞننهًج األىحكم.  إٔب الطريًق األقـو

، الذين ٩نىٍهىدكفى ُب طىٍمًس مىعىآب   ، ك١ناج ًة اٞنغالٌنى فبل بد  من الص دع باٜنقِّ
، كالت لبيًس على العام ة، فًنفعوفى راياًت الظ بلـ، كيستقط بوفى فئةن من العواـ، كىذا اٜنقِّ

، كالبناء ُب مناىجهم  كاقعه ميشاىد. فكاف لزامنا على اٞنصلحٌن: التبصًني كالتنويري
. ، كينًني العقوؿى ، كيوحِّدي الصفوؼى  كدعوهتم على أٚنى الغايات، ٣نا يؤلِّفي القلوبى

ا ٞنفهوـً احملبة ُب الت شريعات اإل سبلمية ال ي كللمحب ة صوره متعددةه تعكسي بػيٍعدن
ـي  السلوؾ ُب اٞنعاملة، كتتميزي عن تشريعاتو كضعي ةو ال تعتمدي احملب ةى كأساسو ُب  تػيقىوِّ

 دستورىا.
، " كقد ذىكىرى ابني حـز    ُب اهلل  اٞنتحابٌنى  ةي فأفضلها: ١نب  أف  احملبةى ضركبه
 ،  كإما لفضل علم حلة كاٞنذىبُب أصل النِّ  ُب العمل، كإما التفاؽو  ا الجتهادو إم ،

٬ننحو اإلنساف؛ ك١نبة القرابة، ك١نبة األلفة ُب االشرتاؾ ُب اٞنطالب، ك١نبة التصاحب 
                                                             

 [.ٕٔ، ٔٔ[، كاللفظ لو، كمسلم ]َُُٔم ]( صحيح البخار ُ)
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كاٞنعرفة، ك١نبة الرب يضعو اٞنرء عند أخيو، ك١نبة الطمع  ُب جاه احملبوب، ك١نبة 
عليو يلزمهما سرته، ك١نبة بلوغ اللذة كقضاء الوطر، ك١نبة  لسر ٩نتمعاف ؛اٞنتحابٌن

 ق ال ي ال علة ٟنا إال ما ذكرنا من اتصاؿ النفوس.العش
فكل ىذه األجناس منقضية مع انقضاء عللها، كزائدة بزيادهتا، كناقصة 

حاشا ١نبة العشق الصحيح اٞنتمكن من  .فاترة ببعدىا ،متأكدة بدنوىا بنقصاهنا،
 .(ُ)"النفس فهي ال ي ال فناء ٟنا إال باٞنوت

 ُب اهللكاحملب ةي ، كرسولو  ي ١نب ةي اهلل كاحملبةي ال ي تثمري كتدكـي ى
  هلل  كهلل، فما كافى  ـى كما سيأٌب - كانفصل كات صل، كما كاف لغًنه انقطعى  دا

 .-بيانو
كاٜناصلي أف  للمحبة صورنا متعددة، كحدكدنا يقفي عندىا أربابي القلوًب 

، كمنها ما ىو مذمو  ـه. فبل يىسلمي من كالبصائر، كأف منها ما ىو ١نموده كمطلوبه
ـى اٟنول، كأعرضى عن الت فقًُّو كالت بىصُّر. ، كأطلقى زما  اآلفاًت من جىًهلى اٜندكدى كالرُّسـو

كىذه الدراسةي مبيِّنةه كىادية، أتناكؿ فيها: تعريفى باحملبةى، كبيافى مكانًتها، كصورًىا 
 كأحكاًمها، كقد قسمتها إٔب ٕنهيد، كمباحث، كخإنة إٗنالية. 

ىذه طبعة جديدة تتميز عن الطبعة السابقة بأف فيها زيادة ُب التحقيق كالتنقيح ك 
 كإضافة فوائد جديدة ىامة.

كقد اعتمدتي ُب ذلك على اآلياًت القرآنية كتفسًنىا، كاألحاديًث النبوي ة 
 كبياهنا، كأقواًؿ السلف كالعلماء. كخر جت األحاديثى كاألقواؿ. 

 على الن حو الت إب: إذا كاف اٜنديثي ُب الص حيحٌن، أما ٔنريجي األحاديث فيأٌب
فإ٘ب أقتصري عليهما ُب الت خريج، كإف كاف ُب أحد٨نا دكف اآلخر، فإ٘ب أخرجو منو 
كأكتفي. كأم ا إذا ٓب يكن اٜنديثي موجودنا ُب الص حيحٌن أك أحد٨نا فإ٘بِّ أسعى 

ا إٔب ٔنر٩نو من اٞنسانيد كالسنن، كقد اعتم دتي الرتتيب على حسب تاريخ الوفاة جاىدن
عدا البخارم كمسلم، كذكر رقم اٜنديث فقط بالنسبة لكتب اٜنديث اٞنرقمة بٌن 

                                                             

 (.ٔٗ-ٓٗ( طوؽ اٜنمامة، البن حـز )ص:ُ)
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مقفيٌن ]**[ ُب أكؿ موضع يذكر عدا البخارم كمسلم، كأذكر اٛنزء كالصفحة بالنسبة 
 لؤلحاديث غًن اٞنرقمة بٌن قوسٌن )**(. 

ةى اٜنديث إف ٓب يكن ُب الص حيحٌن. أم ا اٜنكم على اٜنديث فإنين أذكري درج
 كطرقو إال إذا كانت كثًنة فإ٘ب أكتفي بأحدىا، كأبٌن أف للحديث أطرافنا أخرل.

كإذا تكر ر ذكر اٜنديث الش ريف ُب مواطنى الحقة، فإن ين أكتفي باإلشارة 
قدُّمو. كقد لتقدُّمو، ككذلك إذا تكر ر ذكري األثر أك القوؿ فإن ين أكتفي باإلشارة إٔب ت

التزمتي توثيقى األشعار كاألمثاؿ من مصادرىا. كأف ٫نتم االقتباس بذكر اٞنرجع ال ذم قد 
 اقتبس منو ُب اٜناشية. كذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إٔب اٞنعاجم.

 كقد رتب ىذا اٞنصنف على النحو التإب:
 

 يتضمن ثماف مسائل:  أوًًل:
 تعريف المحبة. - 1
 تسمية.بياف سر ال - 2
 النافعة.  المحبة الحميدة - 3
 منزلة المحبة. - 4
 مراتب المحبة. - 5
 التحذير من آفة العشق. – 6
 . أقساـ المحبة - 7
 المحبة والعدالة اًلجتماعية. - 8

 ثانًيا: المباحث، وتتضمن اثنين وعشرين مبحثًا:
المبحث  األوؿ: محبة اهلل تعالى للخلق. 

المبحث الثاني: . رسولولو تعالى  هلل بدمحبة الع  
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المبحث الثالث: محبة اإليماف. 
المبحث الرابع: تعالى.  شرع اهلل ةحبم 

المبحث الخامس: . البيت آؿمحبة  
المبحث السادس: . محبة الصحابة  
المبحث السابع: .محبة اإلخواف 
المبحث الثامن: .محبة العلماء والصالحين 
المبحث التاسع: .المساكين ةحبم 
بحث العاشر:الم محبة العمل الصالح. 

المبحث الحادي عشر: .محبة الوالدين 
المبحث الثاني عشر: .األرحاـمحبة  
المبحث الثالث عشر: .محبة الصديق الصالح 
المبحث الرابع عشر: .محبة األوًلد 

المبحث الخامس عشر: .بين الزوجين المحبة 
المبحث السادس عشر: .محبة الوطن 
ر:المبحث السابع عش .محبة النفس بين المحظور والمطلوب 
المبحث الثامن عشر: .المحبة العامة 
المبحث التاسع عشر: .محبة الدنيا بين المحظور والمطلوب 

المبحث العشروف: .محبة األماكن الفاضلة 
المبحث الحادي والعشروف: .محبة األزمنة الفاضلة 

المبحث الثاني والعشروف:  محبة الَجنَّة. 
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 الخاتمة، وتتضمن: ثالثًا:
  إجماؿ فضائل المحبة المحمودة وآثارىا.

 
 

                                   
                                                        

                                                         

 حرسها اهللالكويت                                                          
                                           (22/  ـ(2/11/2215 -ىػػػ 1437/محـر
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  : 

 تعريف المحبة:أوًًل: 
: نقيضي البيغض  ب   .اٜنيبُّ . كىو ١نيى  ،تقوؿ: أحببت الش يء فأنا ١نًي  أحب و اهلل ك ب 

  اٜنبيب كاٜنبيبة. :ّننزلة (ةي اٜنًب  )ك (اًٜنبُّ )ك. ١نبوبه  فهو
 بالكسر. (اًٜنبُّ ) :: الوداد كاحملبة، ككذلك-بضم اٜناء اٞنهملة–( اٜنيبُّ )ك
يدعى: ًحب  رسوؿ   ككاف زيد بن حارثة .بالكسر: احملبوب (اًٜنبُّ )ك

ومن يجترئ على ذلك إًل أسامة، )) :كاألنثى باٟناء. كُب اٜنديث ،اهلل 
٪نبو   ١نبوبو، ككاف رسوؿ اهلل  :، أم(ُ)((ِحبُّ رسوؿ اهلل 

 ا. كثًنن 
، كًحب افه،  :اًٜنبِّ  كٗنع .: احمٍلبيوب، كاألنثى: ًحب ةه بالكسراًٜنبُّ ف أٍحبابه

، كًحبىبةه   .كحيبيوبه
  .صار ذا حب كلب :(أحب الز رٍع كألب) :كيقاؿ .بدا حبو (:)أىحىب  الز رٍعك
 .كاده كصادقو (:ا)حابو ١نابة كحبابن ك
بوي  (:)حبب الز رٍعك  .بدا حبو كالش ٍيء إليو جعلو ٪نًي
  .تودد إليو(:)ٓنبب . كأحب بعضهم بعضنا :)ٓنابوا(ك
َؽ حمس العزيز: الت نزيل ُبك  عليو.استحبو  كيقاؿ: .آثره :)استحبو(ك ْٙ خََطت٬َّا ا١ُْس ـْ ا

ي٥َانِ   [. ِّ]التوبة: ىجسلََعَ اْْلِ
 .يح كالفقاقيع على كجو اٞناءطرائق تظهر على كجو اٞناء تصنعها الرِّ  :)اٜنباب(ك

  .كالطل يصبح على الن بات .طفا اٜنباب على الش راب :كيقاؿ

                                                             

 [.ُٖٖٔ[، مسلم ]ٖٖٕٔ، ّْٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
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كما يشبو  ،السنبل كاألكماـ كالقمح كالشعًن كالبزر ُبما يكوف  :()اٜنبُّ ك
 .كحب قر الربد ،كحب اٞنزف ،كحب الغماـ ،حبات العقد :فيقاؿ ، شكلوُب اٜنبِّ 

 .حبوب :حب ة )ج( :كاحدتو
 .األشخاص أك األشياء العزيزة أك اٛنذابة أك النافعة إٔبميل  :الفبلسفة( عندك)
قدر شعًنتٌن  :كمن األكزاف .جزؤه :كمن الش يء ،كاحدة اٍٜنبِّ  :)اٜنب ة(ك
 .مهجتو كسويداؤه :كحبة القلب .كسطيٌن
 .(ُ)بوجب ًفيو الش ارع كٓب يو ما رغ   :()اٞنستحبُّ ك

 فاٜندكد ال تزيدىا إال   ،ال ٓند احملبة ُند أكضح منها" :قاؿ ابن القيم 
كإ٧نا يتكلم ، فحدىا كجودىا. كال توصف احملبة بوصف أظهر من احملبة ،خفاء كجفاء

دىم فحدك  ،الناس ُب أسباهبا كموجباهتا، كعبلماهتا كشواىدىا، كٖنراهتا كأحكامها
ككثرت اإلشارات، ُنسب  ،كتنوعت هبم العبارات ،كرسومهم دارت على ىذه الستة

كىذه اٞنادة تدكر ُب اللغة على ٙنسة  إدراؾ الشخص كمقامو كحالو، كملكو للعبارة.
  أشياء:

الصفاء كالبياض. كمنو قوٟنم لصفاء بياض األسناف كنضارهتا: حبب  أحدىا:
 األسناف.

كىو ما يعلوه عند اٞنطر  ،كمنو حبب اٞناء كحبابو العلو كالظهور. الثاني:
  .(ِ)كحبب الكأس منو ،الشديد

  .(ّ)اللزـك كالثبات. كمنو: حب البعًن كأحب، إذا برؾ كٓب يقم الثالث:

                                                             

(، لساف العرب، مادة: )حبب( ٖ/ْ(، هتذيب اللغة، مادة: )حب( )ُّ/ّ( انظر: العٌن، مادة: )حب( )ُ)
(، كانظر: الكليات َُٓ/ُة: )حب( )(، اٞنعجم الوسيط، مادُِّ/ِ(، تاج العركس )ِٖٗ/ُ)

 (.ُِٓ -ُِْ(، كينظر: اٞنفردات ُب غريب القرآف، مادة: )حب( )ص:ّٖٗ)ص:
 فكأف  غلياف القلب كثورانو عند االضطراـ كاالىتياج إٔب لقاء احملبوب ييشبو ذلك. (ِ)
. كقيل: بل ىي مأخوذة م (ّ) ن القلق كاالضطراب. كمنو فكأف احملب قد لـز قلبو ١نبوبو فلم يـر عنو انتقاالن

 ٚني القرط: حبًّا؛ لقلقو ُب األذف كاضطرابو.
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إذ  ؛اللب. كمنو: حبة القلب، للبو كداخلو. كمنو اٜنبة لواحدة اٜنبوب الرابع:
 .(ُ)ىي أصل الشيء كمادتو كقوامو

 ،حب اٞناء للوعاء الذم ٪نفظ فيو ك٬نسكو :فظ كاإلمساؾ. كمنواٜن الخامس:
 ا.كفيو معىن الثبوت أيضن 

فإهنا صفاء اٞنودة، كىيجاف إرادات  ؛كال ريب أف ىذه اٝنمسة من لواـز احملبة
لتعلقها باحملبوب اٞنراد. كثبوت إرادة القلب  ؛القلب للمحبوب. كعلوىا كظهورىا منو

 تفارقو، كإلعطاء احملب ١نبوبو لبو، كأشرؼ ما عنده. كىو للمحبوب. كلزكمها لزكما ال
 .(ِ)فاجتمعت فيها اٞنعا٘ب اٝنمسة قلبو، كالجتماع عزماتو كإراداتو ك٨نومو على ١نبوبو.

 .(ّ)ا٤نذاب النفس إٔب الشيء الذم ترغب فيو :اٜنبكقيل: 
، (ْ)حملبةُب )اٞندراج( ثبلثٌن تعريفنا ٣نا قيل: إنو حد ا كقد أكرد ابن القيم 

 منها:
 اٞنيل الدائم بالقلب اٟنائم.  أوًًل:
 إيثار احملبوب، على ٗنيع اٞنصحوب.. ثانًيا:
 موافقة اٜنبيب، ُب اٞنشهد كاٞنغيب. ثالثًا:
 مواطأة القلب ٞنرادات احملبوب. رابًعا:

  ١نبة اٜنبيب.سقوط كل ١نبة من القلب إال   خامًسا:
ارؾ لو على نفسك، كركحك، كمالك، ٍب ميلك للشيء بكليتك، ٍب إيث سادًسا:
 ا، ٍب علمك بتقصًنؾ ُب حبو.ا، كجهرن موافقتك لو سرًّ 
 الدخوؿ ٓنت رؽ احملبوب كعبوديتو، كاٜنرية من اسرتقاؽ ما سواه. سابًعا:

  
                                                             

 ألف القلب أصل كياف اإلنساف كليٌبو، كمستودع اٜنيبِّ كمكمنو. (ُ)
(، غذاء األلباب ْٖٔ/ِ(، الرسالة القشًنية )ُٕ(، كانظر: ركضة احملبٌن )ص:ُُ/ّ( مدراج السالكٌن )ِ)

 (.ِِٗ/ُُب شرح منظومة اآلداب )
 (.ُٖ( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ّ)
 (.ُٗ(، كانظر: ركضة احملبٌن )ص:ُٖ -ُّ/ّ( انظر: مدارج السالكٌن )ْ)
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 أف هتب كلك ٞنن أحببت فبل يبقى لك منك شيء. ثامًنا:
 أف ٕنحو من القلب ما سول احملبوب. تاسًعا:
 القلب ُب طلب احملبوب، كٟنجي اللساف بذكره على الدكاـ. سفري  عاشًرا:

 ..، كذلُّك لو مبذكالن احملبة أف يكوف كيلُّكى باحملبوب مشغوالن  الحادي عشر:
 .(ُ)نار ُب القلب، ٓنرؽ ما سول مراد احملبوب الثاني عشر:

كىذا اٜند صحيح: كقائلو إ٧نا األخًن، كقاؿ: " كقد استحسن ابن القيم 
هنا ٓنرؽ من القلب ما سول مراد احملبوب الديين األمرم، الذم ٪نبو كيرضاه، ال أراد: أ

كما تقدـ ىو من فيض اٞنعىن أك الزمو، أك أثر من  .اىػػ (ِ)"اٞنراد الذم قدره كقضاه
 آثاره. 
 

 بياف سر التسمية:ثانًيا: 
 الحروؼ: - 1
اٜناء كالباء )ًسر  الت سمية(، كسببى اختيار حرؼ  كقد ذكر ابن القيم  

اٜناء ال ي  :أحد٨نا ،كتأمل كيف أتوا ُب ىذا اٞنسمى ُنرفٌنللداللة عليو، حيث قاؿ: "
ك٢نرجها قريب من ٢نرج اٟنمزة من أصل اٞنصدر  ،مبدأ الصوت ، كىوىي أقصى اٜنلق

كىي آخر ٢نارج  ،بالباء ال ي ىي من الشفتٌن ٍب قرنوىا .الذم ىو معدف اٜنب كقراره
على  (اٜنب) :كما اشتمل معىن  .فجمع اٜنرفاف بداية الصوت كهنايتو .الصوت كهنايتو

 ،كهنايتها إٔب الوصوؿ إليو ،من جهة ١نبوبو فإف بداية حركة احملبِّ  ؛بداية اٜنركة كهنايتها
ل ىذه النكت البديعة ْندىا فتأم   .بداية الصوت كهنايتو :٨نا ،فاختاركا لو حرفٌن
  بذىن يناسبها لطافة كرقة.كال تعلق إال   ،ألطف من النسيم

 

                                                             

ُب  (، كذكره القشًنم َْٖ(، كانظر: ركضة احملبٌن )ص:ُٖ-ُٔ/ّ( انظر: مدارج السالكٌن )ُ)
 (.َْٖ/ِ)الرسالة( )

 (.ُٔ/ّ( مدارج السالكٌن )ِ)



 

17 

 

 الحركات:  - 2
كىو ، كعدلوا عن قياس مصدره -بضم اٜناء-)اٜنب(  :كأما ٞناذا نقطوا لفظ

  ؟الفتح
قوة  الن كتة ُب جوابو عن ذلك السؤاؿ، كأكضح أف كقد بٌن  ابن القيم 

 ؛كا الضمةاختيار أقول اٜنركات، فاختار تبلءـ مع ٣نا ي معىن العاطفة كٕنكنها من النفس
حىت يتشاكل اللفظ كاٞنعىن. كأف ُب الضمة من اٛنمع ما يوازم ما ُب ، ألهنا أقواىا

، كبذلك يستشعر الناطق بلفظ: اٟنمة كاإلرادة على احملبوب ٗنعمن  (اٜنب) :معىن
 .(ُ)اٜنب كالسامع لو قوة معناه

 
 المحبة الحميدة النافعة:ثالثًا: 

أعم منو، فهي تشمل اٜنب كالر٘نة  إف اٜنب أخص من العاطفة، كالعاطفة
 . -مثبلن -كالتأثر ّنختلف اٞنواقف فقد يعطف اإلنساف على حيواف 

 كاٜنب ىو أٚنى العواطف..
بالقانوف األخبلقي اٞننبثق من السلوكيات النفسية مرتبطة كلكن ينبغي أف تبقى 

 العقيدة حىت تكوف احملبة نافعة.
كنها ٔنتلف من شخص إٔب آخر، فإف حياة اإلنساف مزيج من العواطف، كل

كللعاطفة أثر كبًن ُب التفكًن؛ كلذلك يسمى التفكًن اٞنستمد منها: )منطق 
 العواطف(.

 كىو نوعاف: 
: منطق يربر بو صاحبو العواطف ال ي تسًنه: كالبخيل الذم ٪ناكؿ دائمنا األوؿ

مر، فالبخيل ال تربير مركزه بالنسبة إٔب ٗنع اٞناؿ، أك السكًن يسوغ لك ٞناذا يشرب اٝن
٪ناكؿ البحث عن سبب ٗنع اٞناؿ، أك السكًن ال يفكر ٞناذا يشرب اٝنمر، بل البخل 
كالسكر حقيقتاف بالنسبة ألصحاهبما ال يبحثاف فيها، كإ٧نا يعمبلف على تربيرىا، 

                                                             

 (.ُِ/ّ(، كانظر: مدارج السالكٌن )ٖٖ-ٕٖ/ِفوائد، البن القيم )( انظر: بدائع الُ)
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ككذلك احملب الذم يربر لنفسو ٢نالفات عند ٓنقق مقصوده، كأخرل عند عدـ ٓنققو، 
 نطق التربير(. كىذا ما يسمى: )م

: منطق اإلنشاء اٞنبين على أسس كضوابط متوازنة، كىو الذم يرسم بو والثاني
صاحب العاطفة اٝنطط اٞنختلفة ال ي توصلو إٔب مراده الذم ٪نقق لو ما يصبو إليو، 
كيليب حاجة كل من العقل كالعاطفة عنده بالقدر الذم ال يرتتب عليو مفسدة، أك 

 حيث النظر إٔب اٞنصاّب كاٞنفاسد كاٞنآالت.ارتكاب ١نظور، كذلك من 
كليس ىناؾ تعارض بٌن العاطفة كالعقل، فهما يسًناف جنبنا إٔب جنب، كلكن 
الصلة بينهما ٔنتلف، فقد يسيطر العقل على العاطفة كيقودىا، كقد تعلو كلمة 

 العاطفة فتجتاح العقل، كمعيار العاطفة يقاس بانتصارىا على العقل أك خضوعها لو. 
كال ٫نفى أف منطق العقل يقـو على التفكًن كالفحص كاٞنوازنة بٌن األىداؼ  

كاٞنصاّب كالطرؽ كالوسائل، كمع ذلك ٩نب أف ال نضعها ُب موقف التناقض، فاٜنكمة 
تقوؿ: إف العاطفة ١نرؾ السلوؾ، كالعقل موجو السلوؾ، كاألفضل أف ٤نعل أحد٨نا 

 .(ُ)كمة العقل، كجبلؿ العاطفةيساعد اآلخر حىت تتوازف حياتنا فننعم ُن
كاٜناصل أف الصلة بٌن العقل كالعاطفة ٔنتلف، كال ٫نلو األمر من  إحدل 

 حاالت ثبلث:
 إما أف ينتصر العقل على العاطفة.  - ُ
 كإما أف تنتصر العاطفة على العقل.  - ِ
 كإما أف ٬نتزجا كيسًنا جنبنا إٔب جنب. - ّ

دة فإف ما يرتتب من أثر على الفعل يكوف غًن إف  عاطفة اإلنساف إذا كانت ٠نر  
منضبط، فبل شك أهنا قد تدفع إٔب فعل اٝنًن أك الصواب ُب بعض اٞنناحي، لكن من 
غًن موازنة بٌن اٞنثالية كالواقعية، كقد تدفع ُب الغالب إٔب مسالك خطًنة؛ ألف االختيار 

ف تكوف خاضعة ٞنيزاف على غًن فكر كال ركية؛ كلذلك ينبغي أ -كاٜنالة ىذه-قائم 
 الشرع، منضبطة بقواعده، مسرتشدة بتوجيهاتو.    

                                                             

 (.ٗٔ-ٖٔ( انظر: خبلصة علم النفس )ص:ُ)
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كمن خصائص التشريعات: أف العاطفة تسًن مع العقل جنبنا إٔب جنب، كنلحظ 
ىذه اٞنوازنة بٌن متطلبات العقل كالعاطفة ُب عمـو التشريعات اإلسبلمية، كىي احملور 

 الذم يدكر عليو فلك النص ُب القرآف كالسنة.
النصوص ُب عمومها تؤكد أنو ال ينبغي لئلنساف أف ٫نضع لعاطفتو خضوعنا ف

 يضعف عنده ضركرة ٕنيز اٝنطأ من الصواب. 
، كاإلنساف مركب  فاحملبة عاطفة ذات شقٌن، أحد٨نا: ١نمود، كاآلخر: مذمـو
من صفات ىي على طرُب نقيض بٌن اٝنًن كالشر، كالعقيدة ىي ال ي توجو اإلنساف 

 الصفات كاٞنيوؿ اٝنًنة.إٔب مبلزمة 
كاإلنساف فيو ٗنيع األخبلؽ اٞنرضية منها كالدنية، ككمالو أف تغلب فيو الصفاتي 

 اٜنميدةي الصفاًت الذميمة.
كىي ال ي ْنلب  ،احملبة احملمودة ىي احملبة النافعة" :قاؿ ابن تيمية 

كىو  ،رهكالضارة ىي ال ي ْنلب لصاحبها ما يض. كىو السعادة ،لصاحبها ما ينفعو
 .الشقاء

لكن يكوف ذلك عن جهل  ،ال ٫نتار أف ٪نب ما يضره آبً العى  كمعلـو أف اٜني  
كقد تكوف  ،كذلك ظلم منها ٟنا ،النفس قد هتوم ما يضرىا كال ينفعها فإف   ؛كظلم

 ،الشيء كٓنبو ببل علم منها ّنا ُب ١نبتو من اٞننفعة كاٞنضرة لجاىلة ُناٟنا بو بأف هتو 
 .كىذا حاؿ من اتبع ىواه بغًن علم ،كتتبع ىواىا

ككل  .نفسو لكىو حاؿ من اتبع الظن كما هتو  ،كقد يكوف عن اعتقاد فاسد
 .ذلك من أمور اٛناىلية

 ،كإف كاف كل من جهلها كظلمها ال يكاد ٫نلو عن شبهة يشتبو هبا اٜنق 
فإف  ؛كحاؿ الذم ٪نب لقاء قريبو  ،ىي ُب األصل ١نمودة إذا كضعت ُب ١نلها ةكشهو 
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لكن إذا اتبع ىواه  ،من الر٘نن (ُ)كىو أصل صلة الرحم ال ي ىي شجنة ،ىذا ١نمود
 .احىت خرج عن العدؿ بٌن ذكم القرىب كغًنىم كاف ىذا ظلمن 

كبو يصلح حاؿ  ،فإف ىذا ١نمود ؛ككذلك الذم ٪نب الطعاـ كالشراب كالنساء
كلكن ٩نب  ،يةكال كجدت الذر  ،كلوال ذلك ٞنا استقامت نفس األنساب ،بين آدـ

ب٬ُا َوََل تُْْس٬ُِ٘احمس :العدؿ كالقصد ُب ذلك كما قاؿ   ،[ُّ]األعراؼ: ىجسَوُُك٬ُا َواْْشَ
ْح٥َاُج٣ْ٫ُ َ٘إِج٣ْ٫ٍُّ َدْْيُ َم٤ِ٬ُ٢نَي حمس :ككما قاؿ 

َ
ْج أ َٟ ْو ٤َا َم٢َ

َ
ْزَواِس٣ِْ٫ أ

َ
 6إَِلٍّ لََعَ أ

ا َٓ َٝ ُ٪٣ُ ا١ْ ِ و١َه
ُ
َٝ َ٘أ ِ  [.ٕ-ٔ]اٞنؤمنوف:  ىجس7ُدوَن َذ٦ِ٥َ ابَْخََغ َوَراَء ذَل

 .(ِ)"ا ُنسب ظلمو كعدكانوفإذا ْناكز حد العدؿ كىو اٞنشركع صار ظاٞنا عادين 
 كاٜناصل أف ١نبة العباد على نوعٌن: 

كىي أصل السعادة كرأسها، كال تكفي  ، محبة اهللك: ١نبة ١نمودة  األوؿ
 ركٌن كاليهود كغًنىماٞنش كالفوز بثوابو؛ فإف    ىذه كحدىا للنجاة من عذاب اهلل

 من طاعة اهلل  ال بد  كلكن ذلك ال ينفعهم، بل ،  ٪نبوف اهلل يزعموف أهنم
  .كفيو  اٜنب هلل، ك ١نبة ما ٪نبو اهلل فيما أمر، كاجتناب ما هنى، ك 

 قاؿ اهلل ،شركيةالبة احمل كىي ، : ١نبة مذمومة: كىي احملبة مع اهللوالثاني
 :َو٦َ٤ِ انلٍّاِس ٦٤َْ حمس  ِ ُطّبِ اَّللٍّ َٞ ٧َْػاًدا ُُيِت٬ََّج٣ْ٫ُ 

َ
ِ أ  .[ُٓٔ]البقرة: ىجسَحخٍِّغُؼ ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّللٍّ

فبل بد أف   ا لغًن اهللكاعلم أف كل من أحب شيئن " :قاؿ ابن تيمية 
ا لعذابو؛ كٟنذا كاف الذين يكنزكف الذىب كالفضة كال كيكوف ذلك سببن  ،يضره ١نبوبو

     ا أقرع يأخذ بلهزمتيويـو القيامة شجاعن  هي ل ألحدىم كنزي ٬نث    ينفقوهنا ُب سبيل اهلل

                                                             

: عركؽ الشجر اٞنشتبكة. كيقاؿ: بيين كبينو ًشٍجنىةي رىًحم، أم: قرابة -بكسر الشٌن كضمها-( )الشٍِّجنىة( ُ)
[، ٖٗٗٓ، ٖٖٗٓ]صحيح البخارم  (()الرحم شجنة من اهلل )مشتبكة. كُب اٜنديث: 

: "كىذا اٜنديث ال ٫نلو معناه من أحد شيئٌن: أم: الرحم مشتقة من الر٘نن، قاؿ ابن اٛنوزم 
يراعي الرحم بوصل من كصلها، كقطع من قطعها، كاألخذ ٟنا ُنقها، كما  إما أف يراد أف اٜنق 

الرحم بعض حركؼ الر٘نن،  يراعي القريب قرابتو، فإنو يزيده ُب اٞنراعاة على األجانب. أك أف يراد أف
 (.َْٓ/ّفكأنو عظم قدره هبذا االسم". كشف اٞنشكل من حديث الصحيحٌن )

 (.ُٕ -ُٔ( قاعدة ُب احملبة )ص:ِ)
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 ا دكف اهلل . فكل من أحب شيئن (ُ)أنا مالك ،يقوؿ: أنا كنزؾ [،بشدقيو :يعين]
ا ا؛ فمن أحب شيئن كأصبله جهنم كساءت مصًنن  ،يـو القيامة ما تواله ه اهلل كال  

كإف  ،قد عذب بالفراؽ كتأٓبفالضرر حاصل لو إف كجد أك فقد؛ فإف ف  لغًن اهلل
كىذا أمر معلـو باالعتبار  ،كجد فإنو ٪نصل لو من األٓب أكثر ٣نا ٪نصل لو من اللذة

 ،فإف مضرتو أكثر من منفعتو ا دكف اهلل لغًن اهلل ككل من أحب شيئن  .كاالستقراء
 .بدفإنو كماؿ كٗناؿ للع ،كُب اهلل   ما كاف هلل عليو إال  فصارت اٞنخلوقات كباالن 

الدنيا ملعونة ملعوف ما ))أنو قاؿ:  كىذا معىن ما يركل عن النيب 
 . (ّ)"(ِ)((إًل ذكر اهلل وما واًله ،فيها

ألهنا غرت النفوس بزىرهتا كلذهتا  ((؛الدنيا ملعونة)) :كقولو 
كأبعد  ،(( ٣نا شغل عن اهلل تعأبملعوف ما فيها. ))(ْ)فأمالتها عن العبودية إٔب اٟنول

إًل ذكر اهلل وما )) :فإنو ١نمود ١نبوب كما أشار إليو قولو ؛ما قرب إليو ال ،عنو
. (ٓ)"احملبة (:اٞنواالة)ك .كىو العمل الصاّب ،من الدنيا  ما ٪نبو اهلل :أم (،(واًله

ِلْيُ حمس: قاؿ اهلل  َٓ ٩ِِٓ ََلِئَْؿ ال٬ْ٥َََْل َوََلِئَْؿ ا١ْ ْٙ َْٛؽُب ٦ْ٤ِ َج
َ
هُ أ ٬ ل٦ْ٥ََ ََضَّ ُْ  ىجسيَْػ

 [.ُّٜنج:]ا
 

  

                                                             

، فلم يؤد زكاتو مثل لو مالو يـو القيامة شجاعنا أقرع لو زبيبتاف يطوِّقو يـو )كٕناـ اٜنديث: ( ُ) )من آتاه اهلل ماالن
ِي٦َ حمس ٍب يقوؿ: أنا مالك أنا كنزؾ، ٍب تبل: -يعين: بشدقيو-تيو القيامة، ٍب يأخذ بلهزم َوََل َُيَْفََبٍّ اَّلٍّ

 [.ٕٓٗٔ، ْٓٔٓ، َُّْ. صحيح البخارم ](([َُٖ]آؿ عمراف: ىجسَحتَْغ٬ُ٢نَ 
أخرجو ابن ماجو  ()إف الدنيا ملعونة، ملعوف ما فيها إال ذكر اهلل كما كااله، كعآب أك متعلم()( حديث: ِ)

 [ كقاؿ: "حسن غريب".ِِِّكالرتمذم ][، ُُِْ]
 (، بتصرؼ.ِٗ-ِٖ/٠ُنموع الفتاكل ) (ّ)
 (.َٓٓ/ٔ( انظر: ٓنفة األحوذم بشرح جامع الرتمذم )ْ)
 (.ِّٔ/ ِ( انظر: فيض القدير )ٓ)
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 منزلة المحبة:رابًعا: 
ّنا ٪نبُّ من صاّب األعماؿ كاألقواؿ ال يكوف مقبوالن  إف  التقر ب إٔب اهلل  

 إال  إذا أقامو العابدي على أركافو ثبلثة، كىي: )اٜنبُّ كاٝنوؼي كالر جاء(. عند اهلل 
إال  هبا،  وؿ ألمِّ عبادةو ة ال ي ال قبفهذه األركاف الثبلثة ىي أركاف التعبُّد القلبي  

كخوفنا من عقابو، كقد ٗنع اهلل  ،كرجاءن لثوابو ،كعبل، يعبد حبًّا فيو فاهلل جل  
  ؛ ال ي ىي أفضل سور القرآف (سورة الفآنة)بٌن ىذه األركاف الثبلثة ُب

َٓال٥َِنيَ حمس :فقولو  ِ رَّبِ ا١ْ منعم،  هلل ة؛ ألف  افيو احملب  [ ِ]الفآنة: ىجساْْل٥َُْػ َّلِلٍّ
ب على قدر إنعامو؛ كألف  اٜنمد ىو اٞندح مع اٜنبِّ   للممدكح.  كاٞننعم ٪ني

، فيو الرجاء، فاٞنؤمن يرجو ر٘نة اهلل  [ّ]الفآنة: ىجسالؽٍّْْح٦َِ الؽٍِّضي٣ِ حمسكقولو: 
 .كيطمع ُب نيلها

ِٝ ي٬َِْم اّلِي٦ِ حمسكقولو:   ِ ـ اٛنزاء ين ىو يو فيو اٝنوؼ، كيـو الدِّ [ ْ]الفآنة: ىجس٤َال
  .كاٜنساب

ُْٓتُػ ِإَويٍّاَك نَْفَخٓنِيُ حمس: ٍب قاؿ  أم: أعبدؾ يا ربِّ ّنا [، ٓ]الفآنة: ىجسإِيٍّاَك َج
 .(ُ)أركاف العبادةمضى هبذه الثبلث: ّنحب تك، كرجائك، كخوفك، فهذه الثبلث ىي 

٬حمس قولو:أيضنا بٌن ىذه األركاف ُب  كقد ٗنع اهلل  ُْ ِي٦َ يَْػ َٝ اَّلٍّ و١َهِ
ُ
َن أ

َؼاة٩َُ  َْ ٣ْ٫ُ أْٛؽَُب َويَؽُْس٬َن رَْْحََخ٩ُ َويََغا٬َُ٘ن  ي٢ََث أحَّ ـِ ٬َُٖن إََِل َرب٣ُ٫ِِّ ال٬َْ  [،ٕٓ]اإلسراء: ىجسيَبَْخ
 .(ِ)فابتغاء القرب إشارة إٔب احملبة، ٍب الرجاء، كبعده اٝنوؼ

 هبا ىؤالء ال ي كصف اهلل  (ةجاء كاحملب  اٝنوؼ كالر  ) :كىذه األمور الثبلثة"
كإذا خبل  ،ت لو أمورهت لو ٕن  فمن ٕن   خًن. ة ُب كلِّ بٌن عنده ىي األصل كاٞناد  اٞنقر  

 ركر.لت عنو اٝنًنات كأحاطت بو الشُّ القلب منها ترح  
 بو إٔب اهللأف ٩نتهد العبد ُب كل عمل يقرِّ  : كعبلمة احملبة ما ذكره اهلل

، كينافس ُب قربو بإخبلص األعماؿ كلها هلل ،  كإيقاعها  ،النصح فيهاك

                                                             

 (.َُٓ/ُ( انظر: فقو األدعية كاألذكار، عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر )ُ)
 (.َُٔ/ُ(، فقو األدعية )ِِٖطريق اٟنجرتٌن )ص: (، ّٔ/ِ( انظر: مدارج السالكٌن )ِ)
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بغًن ذلك فهو   على أكمل الوجوه اٞنقدكر عليها، فمن زعم أنو ٪نب اهلل 
 .(ُ)"كاذب

 :كمعىن ،الذؿ: لكن العبادة اٞنأمور هبا تتضمن معىن" :ابن تيمية  قاؿ
كمن خضع إلنساف مع بغضو  .ؿ هلل تعأب بغاية اٜنب لواٜنب، فهي تتضمن غاية الذُّ 

ا لو كما ٪نب الرجل ا كٓب ٫نضع لو ٓب يكن عابدن ا لو، كلو أحب شيئن لو ال يكوف عابدن 
كٟنذا ال يكفي أحد٨نا ُب عبادة اهلل تعأب، بل ٩نب أف يكوف اهلل  ؛كلده كصديقو

 .(ِ)..."كأف يكوف اهلل أعظم عنده من كل شيء شيء،أحب إٔب العبد من كل 
 كذلك لسببٌن: ،منزلة اٜنب أرفع من منزلة اٝنوؼك 
 أف احملبة مقصودة لذاهتا، كأما اٝنوؼ فمقصود لغًنه. - ُ
 .(ّ)كاحملبة تتعلق بذاتو كصفاتو ، أف اٝنوؼ يتعلق بأفعاؿ اهلل - ِ

ّننزلة الطائر، فاحملبة رأسو،  القلب ُب سًنه إٔب اهلل ": قاؿ ابن القيم 
كمىت قطع كاٝنوؼ كالرجاء جناحاه، فمىت سلم الرأس كاٛنناحاف فالطائر جيد الطًناف، 

الرأس مات الطائر، كمىت فقد اٛنناحاف فهو عرضة لكل صائد ككاسر، كلكن السلف 
استحبوا أف يقول ُب الصحة جناح اٝنوؼ على جناح الرجاء، كعند اٝنركج من الدنيا 
يقول جناح الرجاء على جناح اٝنوؼ، ىذه طريقة أيب سليماف كغًنه، قاؿ: ينبغي 

 وؼ، فإف غلب عليو الرجاء فسد.للقلب أف يكوف الغالب عليو اٝن
كقاؿ غًنه: أكمل األحواؿ: اعتداؿ الرجاء كاٝنوؼ، كغلبة اٜنب، فاحملبة ىي 

 .(ْ)"اٞنوصل ّننو ككرمو كالرجاء حاد، كاٝنوؼ سائق، كاهلل  ،اٞنركب

                                                             

 (.َْٔ( تيسًن الكرٙب الر٘نن ُب تفسًن كبلـ اٞنناف، عبد الر٘نن بن ناصر السعدم )ص:ُ)
 (.ْٖ(، العبودية )ص:ُٕٓ/ٓ(، الفتاكل الكربل )ُّٓ/َُ( ٠نموع الفتاكل، البن تيمية )ِ)
 (.ُْٓ-َْٓ( شرح الرسالة التدمرية )ص:ّ)
(، كانظر: تنوير اٞنستبصر الفائز ببياف أحكاـ اٛننائز، مطلب ُب معىن احملتضر، ُّٓ/ُلسالكٌن )( مدارج اْ)

إبراىيم بن يوسف البولوم، ٓنقيق كدراسة كشرح: د. عبد القادر ١نمد اٞنعتصم د٨ناف، مصطفى ١نمود 
 (.ّٓسليخ )ص:
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أما اٞنواضع ال ي ذكرت مادة: )اٜنب( ُب القرآف الكرٙب فهي تزيد على ٖنانٌن 
ا، كذلك ٣نا يفيد العناية كاالىتماـ.، أما ُب ا(ُ)موضعنا  لسنة فمواضع كثًنة جدًّ
زائلة  الدنياف "إ :كاحملبة شعبة من شعب اإل٬ناف، قاؿ اإلماـ السيوطي  

كتصل إٔب  ،كال بد أف ينتهي سفرؾ ،نك ُب الدنيا مسافرإك  ،كاآلخرة آتية باقية ،فانية
صبلحها كتزينها ُب ىذا إكاجتهد ُب عمارة دارؾ ك  ،فاحتمل مشقات السفر ،دارؾ

ا من كملت فيو شعب كاٞنؤمن حقًّ  .صبنا ببل ا مديدن لتتمتع هبا دىرن  ؛األمد القليل
كذلك اإل٬ناف باهلل كصفاتو . كىي بضع كستوف أك بضع كسبعوف شعبة ،اإل٬ناف

كاٜنب  ،ك١نبة اهلل ،كالقدر كاليـو اآلخر ،كّنبلئكتو ككتبو كرسلو ،كحدكث ما دكنو
 ،الصبلة عليو :كيدخل فيو ،كاعتقاد تعظيمو ك١نبة النيب  ،كالبغض فيو
 ،كاٝنوؼ كالرجاء ،كالتوبة ،ترؾ الرياء كالنفاؽ :كيدخل فيو..كاإلخبلص ،كاتباع سنتو

 .(ِ)...اْب"كالشكر
 

 مراتب المحبة:خامًسا: 
 أما مراتب احملبة فهي على النحو التإب:

 :: العالقةاألولى
 باحملبوب.  لتعلق القلب ؛كٚنيت عبلقة 
 

 :الثانية: اإلرادة
 كىي ميل القلب إٔب ١نبوبو كطلبو لو. 

  

                                                             

 (.ُّٗ-ُُٗ( انظر: اٞنعجم اٞنفهرس أللفاظ القرآف الكرٙب، باب اٜناء )ص:ُ)
(، ٓنقيق كدراسة: د. عبد القادر ١نمد اٞنعتصم د٨ناف، د. عبد ُْٖ -ُْٕ/ِ( إٕناـ الدراية لقراء النقاية )ِ)

الرقيب الشامي، كفضيلة الشيخ مصطفى ١نمود سليخ، طبع دار الضياء، الكويت. كانظر: فتح البارم، 
 (.ِٓ/ُالبن حجر )
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 :الثالثة: الصبابة
 كىي انصباب القلب إليو. ُنيث ال ٬نلكو صاحبو. 
 

 :الرابعة: الغراـ
كىو اٜنب البلـز للقلب، الذم ال يفارقو. بل يبلزمو كمبلزمة الغرٙب لغر٬نو.  

 مو ألىلو. كعدـ مفارقتو ٟنم. للزك  ؛اغرامن  :كمنو ٚني عذاب النار
 

 :الخامسة: الوداد
 .كىو صفو احملبة كخالصها كلبها 
  . كفيو قوالف:من أٚناء الرب  (الودكد)ك

ُب  قاؿ البخارم  -بصيغة اسم اٞنفعوؿ- : أنو اٞنودكدأحدىما
   .(ُ)اٜنبيب :: الودكد(صحيحو)

الغفور  :م. كقرنو باٚنواحملب ٟن :. أم-اسم الفاعل- : أنو الواد لعبادهوالثاني
 يغفر الذنب، ك٪نب التائب منو، كيوده. ا بأنوإعبلمن 

 
 :السادسة: الشغف

كصل حبو إٔب  :يقاؿ: شغف بكذا. فهو مشغوؼ بو. كقد شغفو احملبوب. أم 
٫َا ُضتًّاحمسشغاؼ قلبو. كما قاؿ النسوة عن امرأة العزيز:  َٙ َٖ   .(ِ)[َّ]يوسف: ىجسَْٛػ َك

  
                                                             

(، ركضة احملبٌن َْٖ/ُّ، للحافظ ابن حجر )(. كانظر: فتح البارمُِْ/ٗ( صحيح البخارم )ُ)
 (.َْٗ)ص:

( ّنعىن أنو خرؽ حبو شغاؼ قلبها، أم: غبلفو احمليط بو، كغاص ُب سويدائو، حىت كصل إٔب الفؤاد،  فملك ِ)
 عليها أمرىا: كما قاؿ الشاعر: 

 )يعػػػػػلمي اهللي أف  حيب ػػػػػػػًك مػػػين***ُب سواد الفؤاد كىٍسطى الش غاؼ(.
 (.ّٕديواف عبيد اهلل بن قيس )ص:      
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   :السابعة: العشق
 :قوالفكُب اشتقاقو . (ُ)فرط اٜنب :العشق"
كىي نبت أصفر يلتوم على الشجر، فشبو  ،-١نركة-: أنو من اٍلعىشىقىة أحدىما 

  بو العاشق.
 .(ِ)": أنو من اإلفراطوالثاني

"كٚني العاشق عاشقنا؛ ألنو يذبل من شدة اٟنول، كما  : قاؿ األزىرم
 . (ّ)تذبل العشقة إذا قطعت"

أف العشقة، كىي شجرة يقاؿ ٟنا:  :ألقرب أف سبب التسمية: كلعل اأقوؿ
اللببلبة، ٔنضر ٍب تدؽ ٍب تصفر، كىي تلتوم على الشجرة كتلزمها ُب كل حاؿ، كما 
ال ينفك العاشق عن معشوقو حىت يقضي بو ذلك إٔب الدنف كالتلف. كإال فما كجو 

 التخصيص بالعشقة؟! 
قة كىي: اللببلب؛ ألنو يلتوم "كاشتقاؽ العشق من العش:  قاؿ الز٢نشرم
 . (ْ)على الشجر كيلزمو"

حىت يزيد على القصد  ،العشق ىو اإلفراط ُب اٜنب" :قاؿ ابن تيمية 
 .(ٓ)"ا للقلب كاٛنسما مفسدن ا فاسدن فإذا أفرط كاف مذمومن  ،الواجب

 ىو اٜنب اٞنفرط الذم ٫ناؼ على صاحبو منو..فالعشق 

                                                             

 (.ُِٓٓ/ْالصحاح، للجوىرم، مادة: )عشق( )( انظر: ُ)
(، أساس الببلغة، مادة: )عشق( ّٖٕ/ُ(، كانظر: اٞنخصص، البن سيده )ُّ/ّمدارج السالكٌن ) (ِ)

(ُ/ْٔٓ.) 
ج العركس( ك)تا  (،ِِٓ/َُ(، ك٥نوه ُب )لساف العرب( مادة: )عشق( )ُُٖ/ُهتذيب اللغة )( ّ)

(ِٔ/ُٓٗ.) 
 (.ْٓٔ/ُ( أساس الببلغة، مادة: )عشق( )ْ)
 (.ِِْ/ِ(، جامع الرسائل )ٔٓقاعدة ُب احملبة )ص: (ٓ)
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١نبة ربو، فبل يقاؿ: إف اهلل يعشق، كال  كال العبد ُب ،كال يوصف بو الرب 
ألنو  ؛ال ٬ندح ال ُب ١نبة اٝنالق كال اٞنخلوؽ ،اف العشق مذمـو مطلقن أل ؛عشقو عبده

  .(ُ)العشق ١نبة مع شهوة ؛ كألفاحملبة اٞنفرطة الزائدة على اٜند احملمود
عدـ  :أحدىا ،اختلفوا ُب سبب اٞننع على ثبلثة أقواؿ" :كقاؿ ابن القيم 
كال ٬نكن ذلك ُب حق الرب  ،أف العشق إفراط احملبة :الثا٘ب .التوقيف ِنبلؼ احملبة

كال يبلغ عبده ما يستحقو من  ،فإف اهلل تعأب ال يوصف باإلفراط ُب الشيء ؛تعأب
كما يقاؿ للشجرة  أنو مأخوذ من التغًن :الثالث .أفرط ُب حبو : أف يقاؿحبو فضبلن 

  .(ِ)"لك على اهلل سبحانو كتعأبكال يطلق ذ ،عاشقة :اٞنذكورة
(. أما أنواعو فبل ٫نلو إما أف يكوف عاشق كمعشوؽ)العشق يقع بٌن طرفٌن: ك 

 من الرجاؿ للنساء، أك العكس، كيقع شذكذنا من الرجاؿ للرجاؿ، كمن النساء للنساء.
 كسيأٌب بياف خطورتو كآثاره، كسبل الوقاية منو.

 
 :التتيم الثامنة:

 . كتيم اهلل: عبد اهلل. كعىب دىهذهلل  :أم ،لتذلل. يقاؿ: تيمو اٜنبكىو التعبد، كا 
 

 :التعبد التاسعة:
فلم يبق لو شيء  ، ملىكى اٍلمىٍحبيوبي رًق وي العبد ىو الذم قد  كىو فوؽ التتيم. فإف   

كىم لى ا. كىذا ىو حقيقة العبودية. كمن  ا كباطنن لبتة. بل كلو عبد حملبوبو ظاىرن امن نفسو 
 .كىم لى مرتبتها  فقد كذل

     هبا ُب أشرؼ مقاماتو ىذه اٞنرتبة كصفو اهلل   كٞنا كىم لى سىيِّدي كلد آدـ
ِ حمس :فقاؿ  -مقاـ اإلسراء- تِْػه َٓ ِ ى ة ْْسَ

َ
ِي أ تَْطاَن اَّلٍّ كمقاـ  ،[ُ]اإلسراء: ىجسـُ

                                                             

(،  َّٖ( انظر: ذلك مفصبلن ُب )معجم اٞنناىي اللفظية كفوائد ُب األلفاظ(، لبكر بن عبد اهلل أبو زيد )ص:ُ)
(، ُُّ/َُالبن تيمية )، (، ٠نموع الفتاكلِٕ-ُٕ)ص:كتاب الفتاكل، لئلماـ العز بن عبد السبلـ 

 (.ُِْ(، شرح العقيدة الطحاكية، البن أيب العز اٜننفي )ص:ِٖركضة احملبٌن، البن القيم )ص:
 (.ِّٖ(، كانظر: طريق اٟنجرتٌن )ص:ِٗ-ِٖ( ركضة احملبٌن )ص:ِ)
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٬هُ حمس :الدعوة ُْ ِ يَْػ ا َٛاَم َختُْػ اَّللٍّ ٩ٍُّ٧ ل٥ٍَّ
َ
٨ْخ٣ُْ ِِف حمس: التحدم كمقاـ ،[ُٗ]اٛنن: ىجسَوأ ُٞ ِإَوْن 

نْلَا لََعَ َختِْػ٧َا ا ٧َؾٍّ كبذلك استحق التقدٙب على اٝنبلئق ُب الدنيا  ،[ِّ]البقرة: ىجسَريٍْب ِم٥ٍّ
 كاآلخرة.

األنبياء  بعد-ٟنم، إذا طلبوا منو الشفاعة  ككذلك يقوؿ اٞنسيح 
-: (( اذىبوا إلى محمد، عبد غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو وما

 .(ُ)((تأخر
يقوؿ: فحصلت لو تلك اٞنرتبة.  ٚنعت ابن تيمية  :قاؿ ابن القيم 

 لو. بتكميل عبوديتو هلل تعأب، ككماؿ مغفرة اهلل 
 :كحقيقة العبودية: اٜنب التاـ، مع الذؿ التاـ كاٝنضوع للمحبوب. تقوؿ العرب

 قد ذللتو األقداـ كسهلتو. :أم ،طريق معبد
 

  :الخلة مرتبة العاشرة:
كما صح   -إبراىيم ك١نمد صلى اهلل عليهما كسلم-مرتبة اٝنلة انفرد هبا اٝنليبلف 

، (ِ)((، كما اتخذ إبراىيم خلياًل اهلل اتخذني خلياًل  إفَّ ))أنو قاؿ:   عنو
ولكن  ، ًلتخذت أبا بكر خلياًل ا من أىل األرض خلياًل لو كنت متخذً ))كقاؿ: 

 .(ْ)"لتخلل احملبة ٗنيع أجزاء الركح ؛ة. إ٧نا ٚنيت خل(ّ)((صاحبكم خليل الرحمن
أًل إني أبرأ إلى كل خل من خلو، ولو كنت متخًذا خلياًل، : ))كُب ركاية

 .(ٓ)((ًلتخذت أبا بكر خلياًل، إف صاحبكم خليل اهلل

                                                             

 [.  ُْٗ[، مسلم ]ُِْٕ( اٜنديث ُب )صحيح البخارم( ]ُ)
 [.ِّٓ(  صحيح مسلم  ]ِ)
، ِّٓ[،  ك)مسلم( ]َّْٗ، ّٔٓٔ، ّْٓٔ، ْٕٔ، ْٔٔ( كاٜنديث ُب )صحيح البخارم( ]ّ)

 [ بألفاظ متقاربة.ِّّٖ، ِّّٖ، ِّّٖ، ِِّٖ
 (.ْٖ-ْٔ(، كانظر: ركضة احملبٌن )ص:ّّ  -ِٗ/ّبتصرؼ عن )مدارج السالكٌن(  ) (ْ)
 [.ِّّٖ( صحيح مسلم ]ٓ)
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إني أبرأ إلى اهلل أف يكوف لي منكم خليل، فإف اهلل تعالى قد كُب ركاية: ))
خلياًل، ولو كنت متخًذا من أمتي خلياًل  اتخذني خلياًل، كما اتخذ إبراىيم

 .(ُ)((ًلتخذت أبا بكر خلياًل 
أنو ال يصلح أف ييتخذ من اٞنخلوقٌن خليل، كأنو لو جاز  فبٌن النيب 

 .ذلك لكاف أحق الناس بذلك أبو بكر الصديق 
فتبٌن هبذا أف اٝنلة أخص من احملبة، كأهنا لكماٟنا ال تقبل الشركة كال اٞنزا٘نة 

 .فيها
 .(ِ)كذكر البعض مراتب أخرل للمحبة

 
                                  

  

                                                             

 [.ِّٓ( صحيح مسلم ]ُ)
 -ُِٖ/ِ(، كانظر: هناية األرب ُب فنوف األدب )ّٖٗ البقاء الكفوم )ص:( انظر: الكليات، أليبِ)

َُّ.) 
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 التحذير من آفة العشق:سادًسا: 
كإ٧نا أفرد ىنا بالبحث من بٌن اٞنراتب األخرل؛ لتفشيو؛ تقدـ تعريف العشق، 

 كعظم أثره، كبياف ذلك على النحو التإب:
 

 خطورتو وآثاره: - 1
كالتيو كالضبلؿ. فهو أجلب شيء  فساد اإلدراؾ،ك  ة،الغفل العشق من أسبابإف 

للمفاسد العاجلة ُب الدنيا، كأعظم شيء تعطيبلن ٞنصاٜنها؛ فإنو ٪نوؿ بٌن العبد كبٌن 
رشده الذم ىو مبلؾ أمره، كقواـ مصاٜنو، كىو من أسباب الضبلؿ، كالضبلؿ موجب 

أضيع ٞنصاّب الدين للحساب ُب اآلخرة، كالعقاب على التقصًن كالتفريط. فليس شيء 
 كالدنيا من االنصراؼ الكلي إٔب اٞنعشوؽ.

قلوب غفلت عن ذكر اهلل فابتبلىا  :سئل بعض العلماء عن عشق الصُّور فقاؿ"
 . (ُ)"بعبودية غىًنه  اهلل

فليس شيء أضيع ٞنصاّب الدين كالدنيا من عشق " :كقاؿ ابن القيم 
 ، كإقبالو على اهلل ،القلب الصور، أما مصاّب الدين فإهنا منوطة بلم شعث

كأما مصاّب الدنيا فهي تابعة ُب اٜنقيقة  ا لو.ا كتشتيتن كعشق الصور أعظم شيء تشعيثن 
ٞنصاّب الدين، فمن انفرطت عليو مصاّب دينو كضاعت عليو، فمصاّب دنياه أضيع 

 .(ِ)"كأضيع
كىو داء كمرض يصيب الكثًنين بسبب اتباعهم ٟنول النفس كالشيطاف،  

تهم عن إدراؾ عل ة اٝنلق، كحقيقة اٞنخلوؽ، كعن أسباب النجاة، كحقيقة كغفل
حىت يقضي السعادة؛ ألف العاشق ينصرؼ بكليتو إٔب معشوقو، فتصيبو آفات العشق 

  بو ذلك إٔب الدنف كالتلف.

                                                             

 (.ُُِمفتاح دار السعادة )ص: (ُ)
 (.ُِّاٛنواب الكاُب )ص: (ِ)
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  .(ُ)كمرض ليس باٟنٌن صعبه  العشق داءه إف 
فإف  ؛لتخيل كاٞنعرفةإف العشق فساد ُب اإلدراؾ كا :قيل" :قاؿ ابن تيمية  

 ،حىت يصيبو ما يصيبو من داء العشق ،العاشق ٫نيل لو اٞنعشوؽ على خبلؼ ما ىو بو
          كإف حصل لو ١نبة -كلو أدركو على الوجو الصحيح ٓب يبلغ إٔب حد العشق 

 .(ِ)"-كعبلقة
كقوع عن طلب اٟنداية، بسبب  ا٥نطاط اٟنممكما أف العشق من أسباب 

. ، كرسولو فيشغلو ذلك عن التبصر، كعن ١نبِّة اهلل ، هسر اإلنساف ُب أ

 ! ؟دينو كدنياهكضيع  ،كم من عاشق أتلف ُب معشوقو مالو كعرضو كنفسوف
حيث يطمعو ُب نفسو، كيتزين لو،  ،اٞنعشوؽ قد ييعرِّض العاشق للتلفكما أف 

  ؛ للظفر ّنالو، أك الستخدامو ُب مصاٜنو.كيستميلو بكل طريق
كال سيما إذا جاد بالوصاؿ -إذا كقع بينهما اختبلؼ  رّنا قتل معشوقوكالعاشق 

 .-لغًنه
ككم أزاؿ من نعمة، كأفقر من غىن، كأسقط  ؟!فكم للعشق من قتيل من اٛنانبٌن

 .(ّ)؟!من مرتبة، كشت ت من مشل
الزنا إف كاف اٞنعشوؽ امرأة، كاللواط  :فاحش ي :كمن األضرار ال ي ٩نرىا العشق"

فالعشق سبيل إليهما، ككثًننا ما يقرتف بتلك الفاحشتٌن  ،عشوؽ رجبلن إف كاف اٞن
العظيمتٌن اللتٌن ال ٫نفى ضرر٨نا على دين اإلنساف، كعقلو، كمالو، كخلقو، 

 .(ْ)"كصحتو
سئل بعض اٜنكماء عن العشق، فقاؿ: شغل قلب  : كقاؿ ابن عبد الرب

 .(ٓ)فارغ
                                                             

 (.ُِٓ/ّ( انظر: اآلداب الشرعية، البن مفلح اٜننبلي )ُ)
 (.ٖٓ -ٕٓ(، قاعدة ُب احملبة )ص:ِْْ -ِّْ/ِجامع الرسائل ) (ِ)
 (.ُِٖ(، اٛنواب الكاُب )ص:ُْٖاحملبٌن )ص:  ( انظر: ركضةّ)
 (.ِٓ)ص:( العشق، حقيقتو، خطره، أسبابو، عبلجو، ١نمد بن إبراىيم اٜنمد ْ)
 (.ُٕٖ/ِ( انظر: هبجة اجملالس، البن عبد الرب )ٓ)
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العشق عمى  :كقاؿ أرسطاطاليس .العشق حركة النفس الفارغة :كقاؿ أفبلطوف"
ا ا فارغن العشق جهل عارض صادؼ قلبن  :كقاؿ أرسطو. اٜنس عن إدراؾ عيوب احملبوب
قاؿ . ا فارغةىو سوء اختيار صادؼ نفسن  :كقاؿ غًنه ،ال شغل لو من ْنارة كال صناعة

 :قيس بن اٞنلوح
 (ُ)ا فتمكناػػنػفصادؼ قلبا خالي    ل أف أعرؼ اٟنولػأتا٘ب ىواىا قب 

ىزلو  ، أشبو ُنق من العشقكال باطبلن  ،ا أشبو بباطلٓب أر حقًّ  :كقاؿ بعضهم
العشق اسم ٞنا فضل عن  :كقاؿ اٛناحظ .كآخره عطب ،كأكلو لعب ،كجده ىزؿ ،جد
فكل  ،كالبخل اسم ٞنا جاكز االقتصاد ،كما أف السرؼ اسم ٞنا جاكز اٛنود  ،احملبة

 .(ِ).."اقن عش :كليس كل حب يسمى ،احبًّ  :عشق يسمى
كفساد  ،فإف الذم يورثو العشق من نقص العقل كالعلم" : قاؿ ابن تيميةك 

كاالشتغاؿ عن مصاّب الدين كالدنيا أضعاؼ ما يتضمنو من جنس  ،اٝنلق كالدين
كٚناع أخبار الناس ُب  ،ما يعرؼ من أحواؿ األمم :كأصدؽ شاىد على ذلك. احملمود
 ،كمن جرب ذلك أك عاينو اعترب ّنا فيو كفاية ،وفهو يغين عن معاينة ذلك كْنريب ،ذلك

 : ف ابن اٛنوزم. كقد صن  (ّ)"فلم يوجد قط عشق إال كضرره أعظم من منفعتو
  (.مصارع العشاؽ)

 :بن مفلحكاٟنول، كضعف الوازع الديين. قاؿ ا متابعة النفسكسبب العشق: 
من أمراض اٝنلفاء  إ٧نا ىو ،اٜنكماء (ْ)ليس العشق من أدكاء :قاؿ بعض اٜنكماء"

كإفراط النظر ُب  ،كإرخاء عن الشهوة ،متابعة النفس :الذين جعلوا دأهبم كٟنجتهم
اٞنستحسنات من الصور، فهنالك تتقيد النفس ببعض الصور فتأنس، ٍب تألف، ٍب 

                                                             

 (، كىو من )الطويل(.ِٗ/ِ( انظر: البياف كالتبيٌن، للجاحظ )ُ)
(، ِْٗ/ّ(، كانظر: ربيع األبرار، للز٢نشرم )ُّٖ -ُّٕ/ُم )( بتصرؼ عن )ركضة احملبٌن(، البن القيِ)

(، كانظر: كبلـ َْْ)ص: (، اٞنستطرؼ ُب كل فن مستطرؼَُّ/ِهناية األرب ُب فنوف األدب )
 (.ُِٔ/ِاٜنكماء كالفبلسفة ُب العشق ُب )هناية األرب ُب فنوف األدب( )

 (.ْٗٓ/ُ( االستقامة، البن تيمية )ّ)
 كاٛنمع: أدكاء.( الداء: اٞنرض، ْ)



 

33 

 

 ،تتوؽ، ٍب تتشوؽ، ٍب تلهج فيقاؿ عشق، كاٜنكيم من استطاؿ رأيو على ىواه
ا، كصيب بٌن يدم شهوتو، فرعونات نفسو مقيدة أبدن كتسلطت حكمتو أك تقواه على 

أف يكوف ُب  كما كاف العشق إال ألرعن بطاؿ، كقل   ،أك عبد ّنرأل سيده ،معلمو
فكيف بعلـو شرعية أك حكمية؟ فإهنا صارفة عن  ،مشغوؿ كلو بصناعة أك ْنارة

 .(ُ)"ذلك
و من أعلى فإف عشق الصور احملرمة نوع تعبد ٟنا، بل ى" :كقاؿ ابن القيم 

التعبد،  :ا، كالتتيمأنواع التعبد، كال سيما إذا استؤب على القلب كٕنكن منو صار تتيمن 
 ُب يا ما يغلب حبو كذكره كالشوؽ إليو، كالسعا ٞنعشوقو، ككثًنن فيصًن العاشق عابدن 

ا ما مرضاتو، بل كثًنن  ُب يكذكره، كالسع مرضاتو، كإيثار ١نابو على حب اهلل 
ا ّنعشوقو من الصور، كما ىو قلب العاشق بالكلية، كيصًن متعلقن يذىب ذلك من 

يقدـ رضاه كحبو على رضى اهلل  ،مشاىد، فيصًن اٞنعشوؽ ىو إٟنو من دكف اهلل 
مرضاة  مرضاتو ما ال ينفقو ُب ُب، كينفق  كحبو، كيتقرب إليو ما ال يتقرب إٔب اهلل

فيصًن آثر عنده  ،اهلل، كيتجنب من سخطو ما ال يتجنب من سخط اهلل 
كٟنذا كاف العشق كالشرؾ متبلزمٌن، ؛ ا، كطاعة، كٚنعن ا، كذالًّ ا، كخضوعن من ربو: حبًّ 

كعن امرأة  ، العشق عن اٞنشركٌن من قـو لوط كإ٧نا حكى اهلل 
بعشق الصور، ككلما قول  يى العزيز، ككانت إذ ذاؾ مشركة، فكلما قول شرؾ العبد بيل

كال ٫نلو  ،نا كاللواطة كماؿ لذهتما إ٧نا يكوف مع العشقتوحيده صرؼ ذلك عنو. كالز 
 ،ا على ١نل كاحدصاحبهما منو، كإ٧نا لًتنقلو من ١نل إٔب ١نل ال يبقى عشقو مقصورن 

 .(ِ)"بل ينقسم على سهاـ كثًنة، لكل ١نبوب نصيب من تأٟنو كتعبده
 

                           
 

  
                                                             

 (.ُِٔ-ُِٓ/ّاآلداب الشرعية كاٞننح اٞنرعية ) (ُ)
 (.ْٔ/ُ( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )ِ)
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 سبل الوقاية منو:  - 2
 قاية من آفات العشق فهي على النحو التإب:أما سبل الو 

 :ك١نبة رسولو  ،: اإلخبلص ُب ١نبة اهلل السبيل األوؿ
كعشق الصور إ٧نا " :قاؿ ابن القيم  .العشقآفة اإلخبلص سبب لدفع إف  

اٞنتعوضة بغًنه عنو،  ،اٞنعرضة عنو ،تبتلى بو القلوب الفارغة من ١نبة اهلل 
كالشوؽ إٔب لقائو، دفع ذلك عنو مرض عشق  بة اهلل فإذا امتؤل القلب من ١ن

٬ءَ حمس :ُب حق يوسف  اهلل الصور، كٟنذا قاؿ  َٝ نِلَْْصَِف َخ٩ُْ٨ الفَّ ِ َؼل َٞ

َِْتاد٧َِا ال٥ُْْغ٢َِهنيَ  ْطَلاَء إ٩ٍُّ٧ِ ٦ْ٤ِ  َٙ على أف اإلخبلص سبب  فدؿ   [،ِْ]يوسف: ىجسَوا١ْ
اء ال ي ىي ٖنرتو كنتيجتو، فصرؼ كما يرتتب عليو من السوء كالفحش ،لدفع العشق

 ؛كالفحشاء من الفعل بإخبلصو ،فصرؼ عنو السوء من العشق. اٞنسبب صرؼ لسببو
ٓب يتمكن منو عشق الصور، فعشق الصور إ٧نا  فإف القلب إذا أخلص عملو هلل 

 :كٟنذا قاؿ بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ، يعين ؛يتمكن من القلب الفارغ
ّمِ ُم٬ََس َ٘ارًًِغ إِْن ََكَدْت حمس :قاؿ  معشوقو. ا ٣نا سولفارغن 

ُ
ْنَتَص َُ٘ؤاُد أ

َ
َوأ

لفرط  ؛ا من كل شيء إال من موسى فارغن  :أم ،[َُ]القصص: ىجسََلُتِْػي ة٩ِِ 
  .(ُ)"١نبتها لو، كتعلق قلبها بو
فإف  ،العشق ُب القرآف عن اٞنشركٌن  ذكر اهلل" :كقاؿ ابن تيمية 
إِّّنِ حََؽْكُج حمس :كما قاؿ ٟنم يوسف   ،صر كانوا مشركٌنالعزيز كامرأتو كأىل م

ِ ُ٪٣ْ ََكُِ٘ؽوَن  ِ وَُ٪٣ْ ةِاْْلِعَؽة ُْٓج م٢ٍَِّث آةَانِي إِةَْؽا٪ِي٣َ   37ِم٢ٍَّث ٬ٍَْٛم ََل يُْؤ٬ُ٨٤َِن ةِاَّللٍّ َواتٍّتَ
 ِ ٍء َذل ِ ٦ْ٤ِ ََشْ ْن نُْْشَِك ةِاَّللٍّ

َ
٬َب ٤َا ََكَن نَلَا أ ُٜ ْٓ َطاَق َويَ ـْ ٢َي٨َْا ولَََعَ ِإَو َْ  ِ َٝ ٦ْ٤ِ َْ٘ي٠ِ اَّللٍّ

ُؽوَن  ُٟ ْزََثَ انلٍّاِس ََل يَْل
َ
ِم  38انلٍّاِس َو١َِس٦ٍّ أ

َ
ّؽ٬َُِٛن َعْْيٌ أ َٙ ْربَاٌب ٤َُخ

َ
أ
َ
ْش٦ِ أ يَا َناِضََبِ الّفِ

اُر  ٍّ٫ َٜ ُ ال٬َْاِضُػ ا١ْ يُْخ٬٥َُ٪ا 39اَّللٍّ ٍّ٥ ـَ ٥َاًء  ـْ َ
ُْٓتُػوَن ٦ْ٤ِ ُدو٩ِ٧ِ إَِلٍّ أ ٧َْؾَل  ٤َا َت

َ
جُْخ٣ْ َوآةَاؤُُز٣ْ ٤َا أ

َ
أ

ي٣ُِّ  َٜ َٝ اّلِي٦ُ ا١ْ ِ ُتُػوا إَِلٍّ إِيٍّاهُ َذل ْٓ َلٍّ َت
َ
َمَؽ أ

َ
ِ أ اٍن إِِن اْْلُْس٣ُ إَِلٍّ َّلِلٍّ ٍَ ْ٢ ـُ ُ ة٫َِا ٦ْ٤ِ   َو١َِس٦ٍّ اَّللٍّ

٬٥َُ٢َْٓن  ْزََثَ انلٍّاِس ََل َح
َ
ل٥َِْػي٨َثِ َوَٛاَل نِْف٬َةٌ ِِف احمس :كقاؿ [، َْ-ّٕ]يوسف: ىجس:3أ

                                                             

 (.ِْٔ/ ْبتصرؼ عن )زاد اٞنعاد( ) (ُ)
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٫َا ُضتًّا َٙ َٖ ِف٩ِ َْٛػ َك ْٙ ؾِيؾِ حَُؽاوُِد َذَخاَ٪ا َخ٦ْ َج َٓ ُت ا١ْ
َ
 ىجسإ٧ٍِّا ١َََنَاَ٪ا ِِف َىالٍل ٤ُتنِيٍ  اْمَؽأ

 .[َّ]يوسف:
 . ذكر أنو عصمو بإخبلصو الدين هلل  اهلل فإف   كأما يوسف 

 حمس :قاؿ 
َ
ْن َرأ

َ
ْج ة٩ِِ وََ٪٣ٍّ ة٫َِا ل٬َََْل أ ْػ َ٪٥ٍّ َٜ َٝ نِلَْْصَِف َخ٩ُْ٨ َو١َ ِ َؼل َٞ ى ةُؽَْ٪اَن َرب٩ِِّ 

َِْتاد٧َِا ال٥ُْْغ٢َِهنيَ  ْطَلاَء إ٩ٍُّ٧ِ ٦ْ٤ِ  َٙ ٬َء َوا١ْ أنو  فأخرب  [،ِْ]يوسف: ىجسالفَّ
كقد  .الزنا :كمن الفحشاء ،عشقها ك١نبتها :كمن السوء ،صرؼ عنو السوء كالفحشاء

كالزنا بالفرج أعظم من  .٘ب بفرجوكقد يعشق من ال يز  ،ايز٘ب بفرجو من ال يكوف عاشقن 
 .عنهم السوء كالفحشاء  كاٞنخلصوف يصرؼ اهلل اإلٞناـ بصغًنة كنظرة كقبلة.

 ،اال يشرؾ بو شيئن  كاف من اٞنخلصٌن حيث كاف يعبد اهلل   كيوسف 
ِإَوَلٍّ حَْْصِْف َخّّنِ حمس :كما قاؿ   ،كاستعاف بو  كحيث توكل على اهلل

ْنُب إِ 
َ
يَْػُ٪٦ٍّ أ ُز٦ْ ٦َ٤ِ اْْلَا٪٢ِنَِي َٞ

َ
يَْػُ٪٦ٍّ إ٩ٍُّ٧ِ  33ََل٦٫ٍِّْ َوأ َٞ َخَشاَب ََلُ َرب٩َُّ ََْ٘صََف َخ٩ُْ٨  ـْ َ٘ا

٢ِي٣ُ  َٓ ُّ ا١ْ ٥ِي َت حمس :كىذا ٓنقيق قولو  [.ّْ-ّّ]يوسف: ىجس34ُ٪٬َ الفٍّ
ْ
َ٘إَِذا ََٛؽأ

اِن الؽٍِّسي٣ِ  ٍَ يْ ِ ٦َ٤ِ اللٍّ َخِْٓؼ ةِاَّللٍّ ـْ ْؽآَن َ٘ا ُٜ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ولَََعَ  إ٩ٍّ٧ُِ  98ا١ْ اٌن لََعَ اَّلٍّ ٍَ ْ٢ ـُ ١َيَْؿ ََلُ 
٬َُن  ِي٦َ ُ٪٣ْ ة٩ِِ ُمْْشُِك٬َن  99َرب٣ْ٫ِِّ َحَخ٬َُكٍّ ِي٦َ َحَخ٩َُ٧٬ٍّْ١٬َ َواَّلٍّ ا٩ُُ٧ لََعَ اَّلٍّ ٍَ ْ٢ ـُ  ىجس:9إِج٥ٍَّا 

 [.ََُ-ٖٗ]النحل:
 ،ليس للشيطاف عليهم سلطاف أف اٞنتوكلٌن على اهلل  فأخرب 

كما أف   ،احملبة كاٞنوافقة :كأصلو ،من الوالية (اٞنتوٕب)ك .لطانو على اٞنتولٌن لوكإ٧نا س
كرسولو   فاإلخبلص ُب ١نبة اهلل .(ُ)"البغض كاٞنخالفة :العداكة أصلها
 .ال يكوف إال بتقدٙب ىذه احملبة على كل ١نبة 

اٞناؿ  ، ككذلك ىناؾ من ٪نبُّ إف  ىناؾ من ٪نبُّ امرأةن أكثر من حبِّو هلل 
َو٦َ٤ِ انلٍّاِس ٦ْ٤َ َحخٍِّغُؼ حمس يقوؿ: ، كاهلل أك اٞنصلحة أكثر من حبِّو هلل 

 ِ َكػَّ ُضتًّا َّلِلٍّ
َ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا أ ِ َواَّلٍّ ُطّبِ اَّللٍّ َٞ ٧َْػاًدا ُُيِت٬َّج٣ْ٫َُ 

َ
ِ أ   .[ُٓٔ]البقرة: ىجس٦ْ٤ِ ُدوِن اَّللٍّ

                                                             

 (.ٕٕ -ٕٔ( قاعدة ُب احملبة )ص:ُ)
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حملبة اٞنمنوعة ىي احملبة كا . كاحملبة ُب اهلل ، فاحملبة اٞنشركعة ١نبة اهلل
، كمن ذلك: العشق، فهو  على ما ٪نبو اهلل و النفسي كتقدٙب ما ٓنبُّ  ، مع اهلل

 .ألنو ال يتمكن إال من قلب فارغ من ١نبة اهلل  ؛مرض من أمراض القلوب
أك ضعفها، أك تأخرىا من أسباب  ،كرسولو  إف  فػىٍقدى احملبة هلل 

 السقوط ُب أكدية الضبلؿ.
من أعظم أسباب اٟنداية  كرسولو  تقدٙب ١نبة اهلل ك 

فمن  .كعدـ العناية بأمره كهنيو ،٩نتمع اٜنبُّ مع اٛنهًل باحملبوبكاالستقامة، كال 
كرسولو  اهلل أسباب الوقاية من آفات العشق: التبصر ّنقتضيات ك١نفزات ١نبة 

. 
 

 الثاني:  مجاىدة النفس والهوى.
................ 

 
 والخوؼ منو: لث: اإلنابة إلى اهلل الثا

كما يبتلى بالعشق أحد إال لنقص توحيده كإ٬نانو كإال " :قاؿ ابن تيمية 
 فالقلب اٞننيب إٔب اهلل اٝنائف منو فيو صارفاف يصرفاف عن العشق:

فبل  ،فإف ذلك ألذ كأطيب من كل شيء ؛إنابتو إٔب اهلل ك١نبتو لو :أحدىما 
  بة ٢نلوؽ تزا٘نو.١ن تبقى مع ١نبة اهلل 

ككل من أحب  .فإف اٝنوؼ اٞنضاد للعشق يصرفو؛ خوفو من اهلل  :والثاني
ا بعشق أك غًن عشق فإنو يصرؼ عن ١نبتو ّنحبة ما ىو أحب إليو منو إذا كاف شيئن 

 ،كينصرؼ عن ١نبتو ِنوؼ حصوؿ ضرر يكوف أبغض إليو من ترؾ ذاؾ اٜنب ،يزا٘نو
كأخوؼ عنده من كل شيء ٓب  ،د من كل شيءأحب إٔب العب  فإذا كاف اهلل

برتؾ  ،٪نصل معو عشق كال مزا٘نة إال عند غفلة أك عند ضعف ىذا اٜنب كاٝنوؼ
 ،فإف اإل٬ناف يزيد بالطاعة كينقص باٞنعصية ؛بعض الواجبات كفعل بعض احملرمات
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نو ا ما لو كخوفن كترؾ اٞنعصية حبًّ  ،ا منوكخوفن   فكلما فعل العبد الطاعة ١نبة هلل
 .(ُ)"فيزيل ما ُب القلب من ١نبة غًنه ك٢نافة غًنه ،قوم حبو لو كخوفو منو

 
 الرابع: الزواج:

نكاح " :الزكاج. قاؿ ابن القيم كمن أسباب الوقاية من آفات العشق: 
، دكاء احملبٌن ُب كماؿ الوصاؿ الذم أباحو رب العاٞنٌنك  .(ِ)"اٞنعشوقة ىو دكاء العشق
 .(ّ)(ركضة احملبٌنُب )  كما بٌن ذلك ابن القيم

كرجل كقع بصره   ،من غًن تسبب اإلنساف فيوك  فإف العشق قد يقع ابتبلء،  
، كاحرتز عن اٞنعاصي ال ي يتسبب هبا العشق. كقد أرشده النيب على امرأة فعشقها
  :عن إٔب أكجو العبلج من ىذا اٞنرض، كال ي منها: الزكاج، ففي اٜنديث

لم يُػَر لِْلُمَتَحابػَّْيِن ِمْثُل ))  :ؿ اهلل قاؿ: قاؿ رسو   ابن عباس
 . (ْ)((النَّْكاح

من استطاع الباءة فليتزوج، فإنو أغض للبصر، وأحصن ))كُب اٜنديث: 
، فإنو لو وجاء  .(ٓ)((للفرج، ومن لم يستطع فعليو بالصـو

 
  

                                                             

 (.ُّٔ/٠َُنموع الفتاكل ) (ُ)
 (.ِّٕاٛنواب الكاُب )ص: (ِ)
 (.ُِِ( انظر: ركضة احملبٌن )ص:ّ)
[، ِٕٕٔ[، كاٜناكم ]َُٖٓٗ[، كالطربا٘ب ]ْٕٖٓ، ْٖٔٓ[، كالبزار ]ُْٕٖ( أخرجو ابن ماجو ]ْ)

[، كاٞنقدسي ُب )اٞنختارة( ُٖٖ، ُٕٖ، ُٖٔكقاؿ: "صحيح على شرط مسلم"، كما أخرجو ٕناـ ]
 (: "إسناده صحيحْٗ/ِ[. ك"لفظ: )متحابٌن( ٪نتمل التثنية كاٛنمع. كُب )زكائد ابن ماجو( )ْْ]

 (.ٕٔٓ/ُكرجالو ثقات كاهلل أعلم"، كانظر: حاشية السندم على سنن ابن ماجو )
 [.ََُْ[، مسلم ]َٔٔٓ، َٓٔٓ، َُٓٗخارم ]صحيح الب( ٓ)
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 الخامس: التبصر بما يجلبو ىذا الداء من آفات عاجلة وآجلو:
 اآلفات العاجلة منها كاآلجلة. كقد تقدـ بياف ىذه 

 
 السادس: تذكر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى النفرة منو:

كإ٧نا يعلم ذلك بإدراؾ عل ة اٝنلق، كحقيقة اٞنخلوؽ كما تقدـ. قاؿ ابن القيم 
: " فليتذكر قبائح احملبوب، كما فإف ٓب تقبل نفسو ٣نا تقدـ من عبلج ٟنذا الداء

فإنو إف طلبها كتأملها، كجدىا أضعاؼ ١ناسنو ال ي تدعو إٔب يدعوه إٔب النفرة عنو، 
حبو، كليسأؿ جًنانو عما خفي عليو منها، فإهنا احملاسن، كما ىي داعية اٜنب 
كاإلرادة، فاٞنساكئ داعية البغض كالنفرة، فليوازف بٌن الداعيٌن، كليحب أسبقهما 

، كليجاكز  ا، كال يكن ٣نن غره لوف ٗناؿ على جسمكأقرهبما منها بابن  أبرص ٠نذـك
بصره حسن الصورة إٔب قبح الفعل، كليعرب من حسن اٞننظر كاٛنسم إٔب قبح اٞنخرب 

 .(ُ)"كالقلب
 

 السابع: اًلشتغاؿ بالعبادات الظاىرة والباطنة:
الظاىرة يشتغل بالعبادات أف  كمن أنفع أسباب الوقاية من آفات العشق:

، كاللجوء إٔب اهلل سبحانو ستغفار كالدعاء،، كيكثر من النوافل كالذكر كاالكالباطنة
كحضور ٠نالس العلماء؛ فإف ذلك يقيو من آفات  ،ُب صرؼ ذلك عنوكاالستعانة بو 

 الشركد. 
فإف عجزت عنو ىذه األدكية كلها ٓب يبق لو إال صدؽ " :قاؿ ابن القيم 

ا بو، غيثن اللجأ إٔب من ٩نيب اٞنضطر إذا دعاه، كليطرح نفسو بٌن يديو على بابو مست
ا، فمىت كفق لذلك فقد قرع باب التوفيق، فليعف كليكتم، كال ، مستكينن ا متذلبلن متضرعن 

                                                             

 (.ِِٓ/ْ( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد )ُ)
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يشبب بذكر احملبوب، كال يفضحو بٌن الناس كيعرضو لؤلذل، فإنو يكوف ظاٞنا 
 .(ُ)"امعتدين 

 
 :أقساـ المحبةسابًعا: 

  تنقسم احملبة إٔب قسمٌن: 
تذلل كالتعظيم، كأف يقـو بقلب اإلنساف : ١نبة عبادة، كىي ال ي توجب الاألوؿ

 من إجبلؿ احملبوب كتعظيمو ما يقتضي أف ٬نتثل أمره ك٩نتنب هنيو، كىذه خاصة باهلل
،  ا أكربفمن أحب مع اهلل غًنه ١نبة عبادة، فهو مشرؾ شركن. 

 : ١نبة ليست بعبادة ُب ذاهتا، كىذه أنواع:الثاني
لك بأف يكوف اٛنالب ٟنا ١نبة اهلل، كُب اهلل، كذ  احملبة هلل النوع األوؿ:

من أشخاص: كاألنبياء، كالرسل، كالصديقٌن،  ا هلل أم: كوف الشيء ١نبوبن 
 كالشهداء، كالصاٜنٌن.

كىي أكثق عرل اإل٬ناف،  ،حب أىل التوحيد، كبغض أىل الشرؾكمن ذلك: 
 . كأعظم ما يعبد بو العبد ربو

 ، أك غًن ذلك.أك أعماؿ: كالصبلة، كالزكاة، كأعماؿ اٝنًن
 .كىذا النوع تابع للقسم األكؿ الذم ىو ١نبة اهلل 

١نبة إشفاؽ كر٘نة، كذلك كمحبة الولد، كالصغار، كالضعفاء،  النوع الثاني:
 كاٞنرضى.

١نبة إجبلؿ كتعظيم ال عبادة، كمحبة اإلنساف لوالده، كٞنعلمو،  النوع الثالث:
 كلكبًن من أىل اٝنًن.
يعية، كمحبة الطعاـ، كالشراب، كاٞنلبس، كاٞنركب، ١نبة طب النوع الرابع:

 .، كالزكجة كالطيبكاٞنسكن

                                                             

 (.ِِٓ/ْ( اٞنصدر السابق )ُ)
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 إذا اقرتف هبا ما كأشرؼ ىذه األنواع النوع األكؿ، كالبقية من قسم اٞنباح، إال  
يقتضى التعبد صارت عبادة، فاإلنساف ٪نب كالده ١نبة إجبلؿ كتعظيم، كإذا اقرتف هبا 

أف يقـو برب كالده صارت عبادة، ككذلك ٪نب كلده  أف يتعبد هلل هبذا اٜنب من أجل
بإصبلح ىذا الولد   ١نبة شفقة، كإذا اقرتف هبا ما يقتضي أف يقـو بأمر اهلل

 صارت عبادة.
ككذلك احملبة الطبيعية، كاألكل كالشرب كاٞنلبس كاٞنسكن إذا قصد هبا االستعانة 

 (ُ)((الطيبالنساء و  : حبب للنبي))كٟنذا  ؛على عبادة صارت عبادة
كٞنا يرتتب عليو من  ،ألف ذلك مقتضى الطبيعة ؛الدنيا، فحبب إليو النساء همن ىذ

 .ألنو ينشط النفس كير٪نها كيشرح الصدر ؛كحبب إليو الطيب .اٞنصاّب العظيمة
فهذه األشياء إذا أنذىا اإلنساف بقصد العبادة صارت عبادة، قاؿ النيب 

: ((لكل امرئ ما نوى إنما األعماؿ بالنيات، وإنما))(ِ). 
كاـ الوسائل ٟنا أحك  بو فهو كاجب، كقاؿ العلماء: إف ما ال يتم الواجب إال  

 .(ّ)اٞنقاصد، كىذا أمر متفق عليو
١نبة : احملبة ثبلثة أقساـ :بن بطاؿ كالقاضي عياض كغًن٨نا اكقاؿ "

اكلة ك١نبة مش ،ك١نبة شفقة كر٘نة كمحبة الولد ،إجبلؿ كإعظاـ كمحبة الوالد
 . (ْ)"أصناؼ احملبة ُب ١نبتو فجمع  ،كاستحساف كمحبة سائر الناس

                                                             

أخرجو أ٘ند  (لصبلة()حبب إٔب من دنياكم: النساء كالطيب، كجعلت قرة عيين ُب ا)( حديث: ُ)
[، كالنسائي ِِّ[، ك١نمد بن نصر ُب )تعظيم قدر الصبلة( ]ٕٖٗٔ[، كالبزار ]ُِِّٗ]
[، كقاؿ: "صحيح على شرط ِٕٔٔ[، كاٜناكم ]ََِْ[، كأبو عوانة ]ِّْٖ[، كأبو يعلى ]ّّٗٗ]

 [.َُٖٔ[، كالضياء ]ُّْْٓمسلم"، ككافقو الذىيب.  كما أخرجو البيهقي ]
 [. ُرم ]( صحيح البخاِ)
 (.ْٔ -ْْ/ِالقوؿ اٞنفيد، ١نمد بن صاّب العثيمٌن )انظر:  (ّ)
(، إكماؿ ٔٔ/ُ(، شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ُٓ/ِ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ْ)

ية، مشس الدين (، اجملالس الوعظِٔ/ُ(، الديباج، للسيوطي )َِْ/ُاٞنعلم، للقاضي عياض )
(، بتحقيق الدكتور رياض ِِْألربعٌن النوكية، البن حجر العسقبل٘ب )ص:شرح ا(، َْٓ/ُالسفًنم )

 منسي العيسى، كعبد القادر مصطفى طو.
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 كمن أنواع احملبة اٞننهي عنها:
: قاؿ اهلل حب  اإلٟنية،  ، كىي أف ٓنب  غًن اهلل شركيةالبة احمل - ُ

ِ حمس ُطّبِ اَّللٍّ َٞ ٧َْػاًدا ُُيِت٬ََّج٣ْ٫ُ 
َ
ِ أ َكػَّ ُضتًّا َو٦َ٤ِ انلٍّاِس ٦ْ٤َ َحخٍِّغُؼ ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّللٍّ

َ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا أ  َواَّلٍّ
َ َكِػيُػ ا١ْ  نٍّ اَّللٍّ

َ
ا َوأ ًٓ ِ ََجِي ةَ َّلِلٍّ ٍّ٬ ُٜ نٍّ ا١ْ

َ
ََٓؼاَب أ ٬٥َُ٢ا إِذْ يََؽْوَن ا١ْ َُ ِي٦َ  ِ َول٬َْ يََؽى اَّلٍّ  165ََٓؼاِب َّلِلٍّ

َٓؼَ  ُوا ا١ْ
َ
٬ا َوَرأ ُٓ َت ِي٦َ اتٍّ ٬ا ٦َِ٤ اَّلٍّ ُٓ ِ ِي٦َ احَّت  اَّلٍّ

َ
أ َتاُب إِذْ َتََبٍّ ـْ َْٓج ة٣ُ٫ِِ اْْلَ ٍٍّ َٜ ِي٦َ  166اَب َوَت َوَٛاَل اَّلٍّ

 ْ٣٫ُْ٨٤ِ 
َ
أ ةً َذ٨َتَََبٍّ ؽٍّ َٞ نٍّ نَلَا 

َ
٬ا ل٬َْ أ ُٓ َت اٍت  اتٍّ ْخ٥َال٣ْ٫َُ َضَْسَ

َ
ُ أ َٝ يُؽِي٣ُ٫ِ اَّللٍّ ِ َؼل َٞ ٥َا َتََبٍُّءوا ٨٤ٍِّا  َٞ

٢َي٣ْ٫ِْ َو٤َا ُ٪٣ْ ِِبَارِِسنَي ٦َ٤ِ انلٍّارِ   .[ُٕٔ-ُٓٔ:]البقرة ىجس167َْ
 حب الباطل كأىلو، كىذه صفة اٞننافقٌن. - ِ
 

 المحبة والعدالة اًلجتماعية:ثامًنا: 
 ،اٞننبثقة من العقيدة ةب  احمل :العدالة االجتماعيةأٚنى ما تتحقق بو  ف  ال شك  أ 

فهي ١نب ة اإليثار كالوفاء كالبذؿ كالعطاء كاإلحساف كالتضحية، ١نبة تقتضي اإلحساس 
اآلخرين كآالمهم، فهي أقول الدكافع ال ي ٓنقق التكافل االجتماعي، كالرتاحم ّنصاب 

 بٌن أفراد اجملتمع.
 "اٜنب ال يعرؼ الظلم، كال يعرؼ القسوة، كال يعرؼ إضاعة اٜنقوؽ.

اٜنب كتجربة بشرية ال يطلب سول ذلك التفاىم الواعي، كالتفاعل الرشيد؛ 
ات، فإذا عرؼ كل إنساف ما لو كما عليو حىت ال تصطدـ اٜنقوؽ، كال ٔنتفي الواجب

 ْناه اآلخر ساد اٜنب، كسادت اٞنودة، كشعر كل إنساف بقيمة اٜنياة كسعادهتا.
اٜنب ال يعرؼ إال  العدؿ، كالعدؿ ال ٬نكن أف يسود إال  ُب حضرة النفوس 
الصافية. احملبة اٞنخلصة ال ي تعرب عن سلوكيات سوية، كتصرفات أخبلقية، مشبعة 

 .(ُ)قيم السامية الرفيعة"بال
                            

 
                                                             

 (.ُْْ( اإلنساف كصحتو النفسية، د. سيد صبحي )ص:ُ)
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حث            ولالمب   الأ 
قـلــخـلل   ة اهللـبـمح        
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 يندرج ٓنت ىذا اٞنبحث موضوعات متنوعة، كىذه صورة توضيحية لفقرات اٞنبحث األكؿ:
 

 رد ما ادعتو النصارى في شأف المحبة  ثانًيا: محبة صفة من صفات اهلل ال  أوًًل:
 الشواىد على محبة اهلل سبحانو للعبد الصالح ثالثًا:

 اجتناب األعماؿ التي ًل يحبها اهلل  -  2 التحلي بالصفات الحميدة التي يحبها اهلل - 1
 أ. االعتداء أ. اإلحساف

 ب. الفساد س اٜنسية كاٞنعنويةب. التوبة كالتطهر من األ٤نا
 ج. الربا كالكفر كالعصياف النيب  ج. اتباع

 د. الظلم د. التقول
 ىػػػ. التكرب ىػػ. الصرب
 ك. اٝنيانة ك. التوكل

 ز. اٛنهر بالسوء ز. العدؿ كالقسط
 ح. اإلسراؼ ح. التواضع كالر٘نة للمؤمنٌن كالعزة على الكافرين 

 ط. البطر فوفنا كالبنياف اٞنرصوصط. الثبات أماـ العدك ص
 م. قطيعة األرحاـ م. االبتبلء باٞنصائب كالكوارث

 األلد اٝنصمؾ.  ؾ. اإل٬ناف كسبلمة اٞنعتقد
 أبغض الناس إٔب اهلل ثبلثة ؿ. ؿ. الصبلة على كقتها، كبر الوالدين، كاٛنهاد ُب سبيل اهلل تعأب

 ذبـ. الك أدكمو تعأب: أحب العمل إٔب اهللـ. 
 ف. بغض أصحاب رسوؿ اهلل  داكد كصياـ صبلةتعأب إٔب اهلل  كالصياـ أحب الصبلةف. 

 ناعاٞنماع اٛنستكرب اٞنواظ اٛن معظر س. اٛن س. العناية كالتدبًن
 اٞنتفحش الفاحش البذمع.  نكركالنهي عن اٞن باٞنعركؼاألمر ع. صلة األرحاـ ك 

 ُب الكبلـ ؼ. التشدؽ كالتكلف التقي الغين اٝنفيؼ. 
كالشيخ ، كالفقًن اٞنٍختىاؿ ،ؼالبػىي اع اٜنبل   ص.  .الرفقص. 

 كاإلماـ اٛنائر ،الزا٘ب
 ؽ. األمر باٞننكر كالنهي عن اٞنعركؼ ؽ. اٛنماؿ

 .قيل كقاؿ، كإضاعة اٞناؿ، ككثرة السؤاؿر.  كصفاتو كتدبرىا كعقل معانيها تعأب معرفة أٚناء اهللر. 
 إنةخ ش. اٜنياء كالسرت

 - كبغض ما يبغضو ت. ١نبة ما ٪نبو اهلل 
 - األمور معإبث. 

 األسباب الجالبة لمحبة اهلل  رابًعا:

 ثمرات محبة اهلل   خامًسا:
 اٝنإنة اٜنسنة - ٕ  ن عذاب اهللم األمن - ْ التوفيق كاٜنفظ كالعناية - ُ
 - سالقناعة كالرضا كغىن النف - ٓ أف ٪نببو إٔب العباد - ِ
 - حسن اٝنيلق كالرفق باٝنىلق  - ٔ أف ييؤتى احملبُّ اإل٬نافى كيتذكؽ حبلكتو - ّ
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 كتفصيل ذلك على النحو التإب:
: المحبة صفة من صفات اهللأوًًل:  

القرآف نطق  ألف   ؛أٗنع اٞنسلموف على أف احملبة صفة من صفات اهلل 
   السُّن ة.، ككذلك جاءت النُّصوص ُببإثباهتا ُب آيات كثًنة

من غًن على ما يليق بو،  كاٛنماعة يثبتوف صفة احملبة هلل  السُّن ةفأىل 
 تكييف.

إف الكتاب كالسنة كإٗناع اٞنسلمٌن: أثبتت ١نبة اهلل ":  قاؿ ابن تيمية
 ك١نبتهم لو ،لعباده اٞنؤمنٌن"(ُ). 

. قاؿ اهلل بيبواحملب يود أف ٪نبو حأف  أساس االتباع احملبة، ك  كقد بٌن اهلل 
: ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ ُذ٬ُ٧بَُس٣ْ حمس ُ َويَ ٬ُِِٓن ُُيْتِتُْس٣ُ اَّللٍّ َ َ٘احٍّتِ ٨ُْخ٣ْ ُُتِت٬ََّن اَّللٍّ ُٞ ]آؿ  ىجس٠ُْٛ إِْن 
 [.ُّعمراف:

إف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ، عن أيب ىريرة :كُب اٜنديث
عبدي بشيء  ب إليَّ ا فقد آذنتو بالحرب، وما تقرَّ اهلل قاؿ: من عادى لي وليِّ 

أحب إلي مما افترضت عليو، وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو، 
فإذا أحببتو: كنت سمعو الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي يبطش 
بها، ورجلو التي يمشي بها، وإف سألني ألعطينو، ولئن استعاذني ألعيذنو، وما 

س المؤمن، يكره الموت وأنا أكره ترددت عن شيء أنا فاعلو ترددي عن نف
 .(ِ)((مساءتو

 الكبلـ أف من اجتهد بالتقرب إٔب اهلل  ا"اٞنراد هبذ :قاؿ ابن رجب 
بالفرائض، ٍب بالنوافل قربو إليو، كرقاه من درجة اإل٬ناف إٔب درجة اإلحساف، فيصًن 

ك١نبتو   على اٜنضور كاٞنراقبة كأنو يراه، فيمتلئ قلبو ّنعرفة اهلل يعبد اهلل 

                                                             

 (.ّْٓ/ِ( ٠نموع الفتاكل )ُ)
بقبض ركحو. : كناية عن اللطف كالشفقة كعدـ اإلسراع ()ما ترددت()[، قولو: َِٓٔ( صحيح البخارم ]ِ)

 ك)مساءتو(: إساءتو بفعل ما يكره.
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كعظمتو كخوفو كمهابتو كإجبللو كاألنس بو كالشوؽ إليو، حىت يصًن ىذا الذم ُب قلبو 
 .(ُ)ا لو بعٌن البصًنة"من اٞنعرفة مشاىدن 

ا عن ٢نربن   ٞنن أناب إليو قولو  كمن النصوص الدالة على ١نبة اهلل 
وَُ٪٬َ حمس: لو كقو  [،َٗ]ىود: ىجسإِنٍّ َرّّبِ رَِضي٣ٌ َوُدودٌ حمس :لقومو قيل شعيب 
٬ُر ال٬َُْدودُ  ُٙ َٖ  [.ُْ]الربكج:  ىجسا١ْ

ذك ١نبة ٞنن أناب كتاب إليو، يوده " :)كدكد( :قاؿ اإلماـ الطربم 
 .(ِ)"ك٪نبو

كٕنين كونو، كيستعمل ُب كل كاحد من  الشيءالود: ١نبة " :كقاؿ الراغب 
ما توده، ألف التمين ىو تشهي حصوؿ  ؛اٞنعنيٌن على أف التمين يتضمن معىن الود

ةً َورَْْحَثً : كقولو  ٠َ ةَي٨َُْس٣ْ َم٬َدٍّ َٓ : ىجسوََس ٠َُٓ حمس:  كقولو [،ُِ]الرـك َيْش ـَ

ا  فإشارة إٔب ما أكقع بينهم من األلفة اٞنذكورة ُب قولو [.ٔٗ]مرٙب: ىجسل٣ُ٫َُ الؽٍّْْح٦َُ ُودًّ
 :َج بنَْيَ ٢ُُٛ حمس ْٙ ٍّ١

َ
ا ٤َا أ ًٓ رِْض ََجِي

َ
َج ٤َا ِِف اْْل ْٜ َٙ جْ

َ
كُب اٞنودة  [.ّٔ]األنفاؿ: ىجس٬ب٣٫ِِْ ل٬َْ أ

ةَ ِِف حمس:  ال ي تقتضي احملبة اجملردة ُب قولو ْسًؽا إَِلٍّ ال٬َ٥َْدٍّ
َ
٢َي٩ِْ أ َْ ١ُُس٣ْ 

َ
أ ـْ َ

٠ُْٛ ََل أ
ْؽَّب  ُٜ ٬ُر ال٬َُْدودُ حمس : كقولو [،ِّ]الشورل: ىجسا١ْ ُٙ َٖ ، ىجسإِنٍّ َرّّبِ رَِضي٣ٌ َوُدودٌ حمس، ىجسوَُ٪٬َ ا١ْ

٬ٍْم ُُيِت٣ْ٫َُّ َويُِطت٩َ٧٬َُّ حمس:  قولو فالودكد يتضمن ما دخل ُب َٜ ِ ُ ة ِِت اَّللٍّ
ْ
 ىجسََ٘ف٬َْف يَأ

 .(ّ)"[ْٓ]اٞنائدة:
كعبل كدكد،  فهو جل   ،مأخوذة من الود، كالود ىو خالص احملبة ىجسال٬َُْدودُ حمسك

  .اكأنو حاب، فهو يشمل الوجهٌن ٗنيعن  ،أنو ١نبوب (كدكد) :كمعىن
 ، ك٪نب األمكنةالصاٜنٌن اصكاد ٪نب األعماؿ، ك٪نب األشخ فهو 

َ حمس :١نبوب ٪نبو أكلياؤه مودكد اكىو كذلك أيضن  الفاضلة، ٨ُْخ٣ْ ُُتِت٬ََّن اَّللٍّ ُٞ ٠ُْٛ إِْن 

                                                             

 (.ّْٔ -ّْٓ( جامع العلـو كاٜنكم، البن رجب )ص:ُ)
 (.ّْٓٓ/ٓ(، كانظر: اٟنداية إٔب بلوغ النهاية، ٞنكي بن أيب طالب )ْٔٓ/َُ( تفسًن الطربم )ِ)
  (.ُٖٔ -َٖٔاٞنفردات ُب غريب القرآف، مادة: )كدد( )ص: (ّ)
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 ُ ٬ُِِٓن ُُيْتِتُْس٣ُ اَّللٍّ فكلما كاف اإلنساف أتبع لرسوؿ اهلل  [.ُّ]آؿ عمراف: ىجسَ٘احٍّتِ
 كاف أحب إٔب اهلل .  

معٌن مثل قوؿ الرسوؿ  صقد تتعلق بشخ  يعين أف ١نبة اهلل
  :يحب اهلل ورسولو، ويحبو ا رجاًل ألعطين الراية غدً ))ُب يـو خيرب 

 على سرية صار يقرأ ٟنم رجبلن  كٞنا بعث النيب  .(ُ)(( اٜنديثاهلل ورسولو
َضػٌ حمس ػػػػ:ُب الصبلة ك٫نتم القراءة بػ

َ
ُ أ فلما رجعوا إٔب النيب [، ُ]اإلخبلص: ىجس٠ُْٛ ُ٪٬َ اَّللٍّ

  حمس ػػػػ:ألف عملو ىذا كىو أنو ٫نتم القراءة بػ ؛كه بذلكأخرب ُ ٠ُْٛ ُ٪٬َ اَّللٍّ
َضػٌ 

َ
، فسألوه، فقاؿ: ألهنا ((؟سلوه ألي شيء يصنع ذلك))غًن معركؼ، فقاؿ:  ىجسأ

أخبروه أف اهلل )): صفة الر٘نن، كأنا أحب أف أقرأ هبا، فقاؿ النيب 
  كقد تكوف ١نبة اهلل . علقت بشخص معٌن ٪نبو اهللتفهنا احملبة . (ِ)((يحبو

َ ُُيِبَّ ال٥ُْخٍّٜنِيَ حمس: قولو  مثل ٞنتصفٌن ببعض األكصاؼ، إِنٍّ حمس [،ْ]التوبة: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
َ ُُيِبَّ ال٥ُْْطِفننِيَ  ا حمس [،ُٓٗ]البقرة: ىجساَّللٍّ ًّٙ بِي٩ِ٢ِ َن ـَ اح٬ُ٢َِن ِِف  َٜ ِي٦َ ُح َ ُُيِبَّ اَّلٍّ إِنٍّ اَّللٍّ

ج٣ْ٫ٍُّ ةُنَْياٌن َمؽُْن 
َ
أ لكن ُب شخص  ،هذه ليست ُب شخص معٌنف [.ْ]الصف: ىجس٬ٌص َٞ

 .موصوؼ بصفة
أحب البقاع الفاضلة كما ُب اٜنديث: )) األماكن كذلك ٪نب اهلل 

  .(ّ)((إلى اهلل مساجدىا
  

                                                             

 [.َِْٕ، َِْْ، َُٕٖ[، مسلم ]َِّٕ ،ََّٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 [. ُّٖ[، مسلم ]ّٕٕٓ(  صحيح البخارم ]ِ)
[ بلفظ: )الببلد( بدؿ البقاع. كُب )مسند البزار( عن جبًن أف رجبلن قاؿ: ُٕٔركاه مسلم  ُب )صحيحو( ] (ّ)

فأتاه ، ()ال أدرم حىت أسأؿ جربيل()أم البلداف أحب إٔب اهلل؟ كأم البلداف أبغض إٔب اهلل؟ قاؿ: 
. كاٜنديث أخرجو ركاه ()أف أحب البقاع إٔب اهلل اٞنساجد كأبغض البقاع إٔب اهلل األسواؽ()فأخربه: 

أ٘ند، كالبزار كاللفظ لو، كأبو يعلى، كاٜناكم، كقاؿ: "صحيح اإلسناد". قاؿ اٟنيثمي ُب )٠نمع الزكائد( 
اهلل بن ١نمد بن عقيل، كىو (: "كرجاؿ أ٘ند، كأيب يعلى، كالبزار رجاؿ الصحيح خبل عبد ٕٔ/ْ)

 (: "إسناده حسن". ّّٗ/ْحسن اٜنديث، كفيو كبلـ". قاؿ اٜنافظ ابن حجر ُب )الفتح( )
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 .(ِ).(ُ) البقاع إٔب اهلل أحب (مكة)أف  كأخرب النيب 
 .(ّ)اٜنبيب :: الودكد(صحيحو)ُب  البخارم  اإلماـ قاؿك 
 ُب )النونية(: ؿ ابن القيم قا

بػػػػػػو الػػػػػػكى بػػػػػػودكد ٪نًي  افػػػػل للمنػػػػػػػػػػػػابو كالفضػػػػػػػػػػػأحب  وي ػػػػػػػػػػػهم ك٪نًي
 ب ثافػػػػػػػػػػازاىم ُنػػػػػػػػم كجػػػػػهب  ل احملب ة ُب قلوػػػػػػػػكىو الذم جع

 (ْ)كرافػػػػػػػػوقع الشكال لت ةكض  اػمع ىذا ىو االحساف حقنا ال
 

 عتو النصارى في شأف المحبة:ما ادَّ  ردُّ ثانًيا: 
يزعم بعض النصارل أف  مرتبة احملبة ُب الكتاب اٞنقدس عندىم فوؽ مرتبة احملبة 

 ُب النصوص اإلسبلمية من حيث بياف علة اٝنلق. 
كليس األمر ُب حقيقتو كذلك. كيعلم من التحقيق أف النصوص ُب الكتاب 

ٞنقدس عندىم إ٧نا حرِّفت؛ إلسقاط التكليف؛ فلذلك يعرتم ىذه النصوص اٝنلل من ا
حيث دقة اٞنعىن، كال تىٍسلىم من التصادـ مع الفطرة اٝنالصة، كالطبع السليم، كمع 

بو من صفات الكماؿ، ككذلك فإهنا  مبادئ العدؿ العامة، كمع ما كيصف اهلل 
 ية. ال ٔنلو من التصادـ مع اٞنسلمات العقل

                                                             

[ كقاؿ: "حسن غريب صحيح". كنصو ُب )الرتمذم(: عن عبد اهلل بن عدم بن ِّٓٗ( أخرجو الرتمذم ]ُ)
نك ٝنًن أرض اهلل، كأحب )كاهلل إ)كاقفنا على اٜنزكرة فقاؿ:  ٘نراء، قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل 

ىذا حديث حسن صحيح غريب. كاٜنديث  (أرض اهلل إٔب اهلل، كلوال أ٘ب أخرجت منك ما خرجت(
مركم عن عبد الر٘نن بن اٜنارث عن أبيو، كعن عبد اهلل بن عدم. حديث عبد الر٘نن بن اٜنارث عن 

[، ٖٕٔأيب شيبة ] [ كتعقب. حديث عبد اهلل بن عدم: أخرجو ابنَُِٓأبيو: أخرجو اٜناكم ]
، كابن -كما تقدـ-[، كالرتمذم َُّٖ[، كابن ماجو ]ُْٗ[، كعبد بن ٘نيد ]ُُٕٖٓكأ٘ند ]
[، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن كٓب َِِٓ، َِْٕ[، كاٜناكم ]َّٖٕحباف ]

 ٫نرجاه"، ككافقو الذىيب. 
 (.َُْ -ُّٖص:( بتصرؼ عن  )تفسًن جزء عم(، للشيخ ١نمد بن صاّب العثيمٌن )ِ)
 ( تقدـ.ّ)
 (.َِٗ-َِٖ( من القصيدة النونية )ص:ْ)
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 كمن ذلك: ىذه الدعول. فكاف لزامنا بياف كجو اٜنق، كٓنقيق ىذه اٞنسألة.
أما اآلية ال ي يزعموف أهنا تفيد قصر ًعل ة اٝنلق عند اٞنسلمٌن على إرادة العبادة 

ْٓتُُػونِ حمس: فهي قوؿ اهلل  نَْؿ إَِلٍّ َِلَ ُج اْْل٦ٍِّ َواْْلِ ْٜ كقد   [.ٔٓ]الذاريات: ىجسَو٤َا َع٢َ
اآلية كما زالت مثار شغب عند بعض النصارل الذين ٓب يفقهوا حقيقة كانت ىذه 

اٞنعىن؛ كلذلك قالوا: إف علة اٝنلق عندىم: ١نض احملبة، كعند اٞنسلمٌن: ١نض 
أف  تواإلنس كاٛنن على إراد ة خلق اهلل ل  قصر عً العبودية، كىو فهم قاصر؛ إذ إف 

كلو كانت ًعل ة اٝنلق ١نض العبادة  ،-كما سيأٌب بيانو-ليس قصرنا حقيقيًّا  يعبدكه
 البشر كاٞنبلئكة ال يفرتكف عن عبادتو كتسبيحو. ٝنلق اهلل 

رِْض حمسللمبلئكة:  كعندما قاؿ اهلل 
َ
ثً  إِّّنِ َسا٠ٌِْ ِِف اْْل َٙ كاف جواب  ىجسَع٢ِي

ُٝ اّل٤َِاءَ َوَنْ حمس اٞنبلئكة: ِفُػ ذِي٫َا َويَْفِٙ ْٙ ٠ُ ذِي٫َا ٦ْ٤َ ُح َٓ ََتْ
َ
ّػُِس َٛال٬ُا أ َٜ ٦ُ نَُفتُِّص ِِب٥َِْػَك َوُج

٬٥َُ٢ْٓنَ  ٣َُ٢ ٤َا ََل تَ ْْ َ
َٝ َٛاَل إِّّنِ أ َ  [.َّ]البقرة: ىجسل

بالعبادة، كال ي ىي من  كيفهم من ٠نموع النصوص اٞنراد من الدينونة هلل 
 علل اٝنلق كما ُب اآلية.

ذلك  ،إف  العبودية ٓنقُّق معىن التكليف، كىو اإلذعاف لشرعة اهلل 
العبادات كالتكاليف الشرعية ٟنا إلذعاف الذم ٫نرج اٞنكل ف إٔب حدِّ اإلنسانية؛ إذ إف ا

كىو اإلذعاف لشرعة اهلل كىي ٓنقق ُب العبد معىن التكليف، مقاصد سامية، 
، كإٔب مقاـ العبودية،ذلك اإلذعاف الذم ٫نرج اٞنكل ف إٔب حدِّ اإلنسانية ، 

ديها اإلنساف دكف أف يكوف ٟنا األثر الن اجع ُب فالص بلة ليست ٠نر د حركاتو يؤ 
، العبد تزكو نفسف، أهنا تورث اٞنراقبة هلل  اٞنكل ف، فقد بٌن  اٜنقُّ 

ألف االنتهاء ال من قوؿ أك فعل؛  ، كيبتعد عما يسخط اهلل كتعلو ٨نتو
َْ حمس: . قاؿ اهلل مراقبو  يكوف إال من ذاكر اهلل اَلةَ ت٨َََْه  ْطَلاءِ إِنٍّ الهٍّ َٙ ٦ِ ا١ْ

ؽِ 
َٟ  [. ْٓ]العنكبوت: ىجسَوال٨٥ُْْ
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فالصبلة تطهر الركح، كتزكي النفس؛ ألهنا تنهى عن الفحشاء كاٞننكر، كتريب ُب "
كخشيتو لدل اإلساءة، كحبو كالرجاء فيو عند  اٞنصلي ملكة مراقبة اهلل 

 .  (ُ)"ماؿا إٔب طلب الكا بكمالو اٞنطلق، فتوجو ٨نتو دائمن اإلحساف، كتذكره دائمن 
ر يرقى هبا إٔب العآب الركحي، ك٫نلعها من عآب حاجة إٔب مذكِّ  ُبك"النفوس 

اٜنس، كيوجهها إٔب مراقبة من برأىا كفطرىا حىت تطهر من تلك األرجاس كاألدراف، 
كترتفع عن البغي كالعدكاف، كٕنيل إٔب العدؿ كاإلحساف، ذلك اٞنذكر ىى الصبلة ال ي 

م البخيل الكـر اٛنزع كاٟنلع عند اٞنصايب، كتعلِّ  ينكر، كتنفتنهى عن الفحشاء كاٞن
 .(ِ)"كاٛنود

كمقدمة ٟنا تطهر  ،الصبلة ُبا للدخوؿ الطهارة شرطن  كقد جعل اهلل 
تنبيو على أف ظواىرىم فيها ك . البدف كتنشطو، فيسهل بذلك العمل من عبادة كغًنىا

 .ٞنا كانت ٣نا ينبغي أف يطهركىا فبواطنهم بذلك أكٔب
قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  كُب )الصحيح(: عن أيب ىريرة 

َقى من  ))أرأيتم لو أف نهًرا بباب أحدكم يغتسُل منو ُكلَّ يـو خمَس َمرَّاٍت، ىل يَػبػْ
))فذلك َمَثُل الصََّلَواِت قالوا: ال يبقى من دىرىنًًو شيء، قاؿ:  ،َدرَنِِو شيٌء؟((

 .(ّ)اْلَخْمس، َيْمُحو اهللُ ِبِهنَّ الخطايا((
يعزز شعور اٞنراقبة  -مثبلن –الصياـ ف ككذلك سائر  العبادات ٟنا مقاصد سامية.

 تسموفهو جين ة ككجاء. كقل مثل ذلك ُب سائر العبادات كالتكاليف؛ فإف ٟنا مقاصد 
 باٞنكلف، كتصلح أحوالو.

كقد كيًصف هبا  ،عطاء كإحسافك  ،شرؼه كعزةه  كاٜناصل أف العبودية هلل 
ِي حمس: (. قاؿ اهلل اإلسراء)ياؽ ذكر حادثة ُب س النيب  تَْطاَن اَّلٍّ ـُ

 ِ تِْػه َٓ ِ ى ة ْْسَ
َ
 [.ُ]اإلسراء: ىجسأ

                                                             

 (.ُِْ/ ٔ( انظر: تفسًن اٞننار )ُ)
 (.َُِ/ ِ( انظر: تفسًن اٞنراغي )ِ)
 [.ٕٔٔ[، مسلم ]ِٖٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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ْمؽ٧َِا حمس: ُب قولو  األنبياء ككًصفى هبا 
َ
ًث َح٫ُْػوَن ةِأ ن٥ٍِّ

َ
٨َْ٢اُ٪٣ْ أ َٓ وََس

َكَ  اَلةِ ِإَويَخاَء الؾٍّ ٠َْٓ اْْلَْْيَاِت ِإَوَٛاَم الهٍّ وَْضي٨َْا إََِل٣ِْ٫ْ ِ٘
َ
 [.ّٕ]األنبياء: ىجسةِ َوََك٬ُ٧ا نَلَا ََعةِِػي٦َ َوأ

بالعبودي ة مشعره بأهنم قد حص لوا معىن العبودية  كىكىٍصفي األنبياء 
 ؛ فإف  الت حققى بالعبودية هلل بسبب االجتهاد ُب الطاعة، كاإلخبلص هلل 

، كيرتقي باإلنساف. كاهلل  اده، كىم غين  عن عب يسمو بالركح، كيطهرُّ النػ ٍفسى
الفقراء إليو، كحاجتهم الدنيوي ة، ككذلك األخركي ة ىي ال ي ٓنوجهم إٔب ىذه الدينونة لو 

 بالعبادة. كىذا ٣نا ال ٫نتلف فيو اثناف. 
إِنٍّ ِِف َ٪َؼا ََلَاَلًًغ حمسأف ببلغو إ٧نا يعيو قـو عابدكف ُب قولو:  كأخرب اهلل 

٬ٍْم ََعةِِػي٦َ  َٜ ِ  [.َُٔ]األنبياء: ىجس١
يأمر اٝنلق كينهاىم ال ألنو تضره معصيتهم، كال تنفعو طاعتهم،   فاهلل"

ْضَفنُْخ٣ْ حمس: بل نفع طاعتهم ٟنم كضرر معصيتهم عليهم، كما قاؿ 
َ
إِْن أ

ُت٣ْ ٫ََ٢َ٘ا
ْ
أ ـَ َ

ِفُس٣ْ ِإَوْن أ ُٙ جْ
َ
ْضَفنْخ٣ُْ ِْل

َ
ِف٩ِ حمس، كقاؿ: [ٕاإلسراء:] ىجسأ ْٙ ٠َِ٥ َناِْلًا ٨َِ٢َ٘ َْ  ٦ْ٤َ

اَء  ـَ َ
٢َي٫َْاَو٦ْ٤َ أ َٓ ُ ُ٪٬َ حمس ، كقاؿ:[ْٔفصلت:] ىجسَذ ِ َواَّللٍّ َؽاُء إََِل اَّللٍّ َٜ ُٙ جُْخ٣ُ ا١ْ

َ
٫َا انلٍّاُس أ حَّ

َ
يَا أ

ِّنَّ اْْل٥َِيػُ  َٖ  .(ُ)"[ُٓفاطر:] ىجسا١ْ
أنو   فيما يركيو عن ربو عن رسوؿ اهلل  :(صحيح مسلم)كُب 

ى أتقى قلب يا عبادي، لو أف أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا عل))قاؿ: 
ا، يا عبادي، لو أف أولكم وآخركم، رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئً 

وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
 .(ِ)اٜنديث ((اشيئً 

؛ ألف  السيِّدى يريد أف يأخذ خًن عبدهفهي العبودية للبشر أما  ، كقد نقيصةه كذؿ 
إلخراج الناس من عبادة العباد إٔب عبادة رب العباد،   الرسل أرسل اهلل 

                                                             

 (.َِّ/ ُ( أضواء البياف )ُ)
 [.ِٕٕٓ( صحيح مسلم ]ِ)
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، فبل كمن الظلمات إٔب النور، كالناس سواسية ال فضل ألحد إال بتقول اهلل 
 .ينبغي ٞنسلم قد رسخت ُب نفسو العقيدة الصحيحة أف يذؿ نفسو إال هلل 

 شنقيطي١نمد األمٌن ال. قاؿ الشيخ (ُ)كمن ًحكىم اٝنلق: االبتبلءي كاالختبار
: " ُْٓتُػونِ حمس :ُب معىن ىذه اآلية الكر٬نة -إف شاء اهلل-التحقيق  :، أمىجسإَِلٍّ َِلَ

أختربىم بالتكاليف، ٍب أجازيهم على أعماٟنم، إف  :أم ،إال آلمرىم بعبادٌب كأبتليهم
ألنو تدؿ عليو  ؛ا فشر، كإ٧نا قلنا إف ىذا ىو التحقيق ُب معىن اآليةكإف شرن  ،ا فخًنخًنن 

ُب آيات من كتابو أنو  ، فقد صرح  ١نكمات من كتاب اهللآيات 
 ، كأنو خلقهم ليجزيهم بأعماٟنم.خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عمبلن 

رَْض ِِف حمس: (سورة ىود)ُب أكؿ  قاؿ 
َ
٬َ٥َاِت َواْْل َٚ الفٍّ ِي َع٢َ وَُ٪٬َ اَّلٍّ

ؽُْك٩ُ لََعَ ال٥َْاءِ  َْ يٍّاٍم َوََكَن 
َ
ثِ أ خٍّ َِلَت٬َُ٢ُْك٣ْ حمس اٜنكمة ُب ذلك فقاؿ: ٍب بٌن .[ٕىود:] ىجسـِ

ُؽوا  َٙ ِي٦َ َز ٦َ١٬ٍّ اَّلٍّ ُٜ ِْٓػ ال٬٥َِْْت ََلَ ٬ُٓذ٬َُن ٦ْ٤ِ بَ ْضَف٦ُ َخ٥َاًل َو١َه٦ِْ ٢َُْٛج إ٧ٍُِّس٣ْ ٤َتْ
َ
يَُّس٣ْ أ

َ
أ

ْطٌؽ ٤ُتنِيٌ  ـِ  [.ٕىود:] ىجسإِْن َ٪َؼا إَِلٍّ 
َٚ ال٬٥ََْْت وَ حمس: (سورة اٞنلك)ُب أكؿ  كقاؿ  ِي َع٢َ اْْلَيَاةَ َِلَت٬َُ٢ُْك٣ْ اَّلٍّ

ْضَف٦ُ َخ٥َاًل 
َ
يَُّس٣ْ أ

َ
إ٧ٍِّا حمس: (سورة الكهف)ُب أكؿ  كقاؿ  [.ِاٞنلك:] ىجسأ

ْضَف٦ُ َخ٥َاًل 
َ
٣ْ٫ُ أ حَّ

َ
رِْض زِي٨ًَث ل٫ََا نِلَت٬ُ٢َُْ٪٣ْ أ

َ
٨َْ٢ا ٤َا لََعَ اْْل َٓ  [ .ٕ:]الكهف ىجسَس
ي ُب ىذه اآليات اٞنذكورة بأف حكمة خلقو للخلق، ى فتصر٪نو 

ُْٓتُػونِ حمس، يفسر قولو: ابتبلؤىم أيهم أحسن عمبلن  : كخًن ما يفسر بو القرآفى  ،ىجسَِلَ
 .القرآفي 

                                                             

لنػُّفيوس، كىذا ىو الس بب ُب تسمية األحكاـ بالت كليف؛ ألف  اٛننة الش رع فيو تكاليف، كفيو ما يىشيقُّ على ا (ُ)
حيف ت باٞنكاره، كقد يكوف ذلك ُب بداية األمر، فإذا اعتاده كأدرؾ ما فيو من اٞنصلحة كالصِّلة كاٞنقصد 

إف ٓب   ؛ إذ ال معىن للعبودية هللفإن و يتلذ ذ بالط اعة. كالتكليف من أىم مستلزمات العبودية هلل 
يكن ٖنة تكليف. كقد استلـز التكليف ٓنمل اٞنشاؽ ك٠ناىدة النفس كاألىواء. كلو ترؾ الناس لدعول 

الستول الصادؽ كالكاذب. كلكن الفتنة كاالبتبلء،  على ألسنتهم فقط، ة اهلل اإلسبلـ ك١نب
َضِفَب انلٍّ  1ال٣ حمس :٨نا اٞنيزاف الذم ٬نيز الصادؽ عن الكاذب. قاؿ اهلل 

َ
٬ل٬ُا أ ُٜ ْن َح

َ
ُك٬ا أ ْن ُحْْتَ

َ
اُس أ

َخ٬٨َُن  ْٙ ٦٥ََ٢ٍّْٓ ا١ََْكذِبنَِي  2آ٨٤ٍَّا َوُ٪٣ْ ََل ُح ِي٦َ َنَػ٬ُٛا َوََلَ ُ اَّلٍّ ٦٥ََ٢ٍّْٓ اَّللٍّ ِي٦َ ٦ِْ٤ َرت٣ِْ٫ِ٢ْ ٢َََ٘ي ْػ َذَخ٨ٍّا اَّلٍّ َٜ  ىجس3َو١َ
 [.ّ-ُ]العنكبوت:
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كاٞنسيء  ،كمعلـو أف نتيجة العمل اٞنقصود منو ال تتم إال َنزاء احملسن بإحسانو
 .(ُ).."بإساءتو

ُج اْْل٦ٍِّ حمس: كيعلم من ٠نموع النصوص أف القصر ُب قوؿ اهلل  ْٜ َو٤َا َع٢َ
ْٓتُُػونِ َواْْلِ  ليس قصرنا حقيقيًّا. كقد بٌن  ذلك اإلماـ ١نمد الطاىر ابن  ىجسنَْؿ إَِلٍّ َِلَ

ُْٜج حمس:  فاٜنصر اٞنستفاد من قولوُب )تفسًنه( فقاؿ: " عاشور  َو٤َا َع٢َ
ُْٓتُػونِ  نَْؿ إَِلٍّ َِلَ ٦ٍّ َواْْلِ اإلنس كاٛنن على إرادتو أف   قصر علة خلق اهلل ىجساْْلِ

كأنو من قبيل قصر اٞنوصوؼ على الصفة، كأنو قصر  ،اىر أنو قصر إضاُبكالظ .يعبدكه
ال ليشركوا غًنم ُب  :إال ليعبدك٘ب كحدم، أم :ليعبدكف، أم :باعتبار مفعوؿ (ِ)قلب

                                                             

 (.ْْٔ -ْْٓ/ ٕ( انظر: أضواء البياف )ُ)
اه إٔب غًنه حقيقي ، كىو أف ٫نتص  اٞنقصوري باٞنقصور عليو ُنسب اٜنقيقة كالواق( القصر إما ِ) ع، بأال يتعد 

، ٥نو: )ال إلو إال  اهلل(، فإنٌنا نقصر كصف اإلٟنية اٜنق على موصوؼ ىو اهلل كحده، ىذا من قصر أصبلن 
باٞنقصور عليو ُنسب الصفة على اٞنوصوؼ، كىو قصر حقيقي. كإما إضاُب ، كىو أف ٫نتص اٞنقصور 

اإلضافة كالنسبة إٔب شيء آخر معٌن، ال ٛنميع ما عداه، ٥نو: )ما خليل إال  مسافر(، فإنك تقصد 
قصر السفر عليو بالنسبة لشخص غًنه، كمحمود مثبلن كليس قصدؾ أنو ال يوجد ميسافر سواه؛ إذ 

سواء أكاف القصر -قصور عليو( الواقع يشهد ببطبلنو. كينقسم القصر باعتبار طرفيو: )اٞنقصيور كاٞن
حقيقيًّا أـ إضافيًّا إٔب نوعٌن: )أ( قصر صفة على موصوؼ: ىو أف ٓنبس الصفة على موصوفها كٔنتص 
بو، فبل يت صف هبا غًنه، كقد يت صف ىذا اٞنوصوؼ بغًنىا من الصفات. مثالو من اٜنقيقي: )ال رازؽ 

م إال  سعد(. ب. قصر موصوؼ على صفة، ىو أف ٪نبس إال  اهلل(. كمثالو من اإلضاُب، ٥نو: )ال زعي
اٞنوصوؼ على الصفة ك٫نتٌص هبا، دكف غًنىا، كقد يشاركو غًنه فيها. مثالو من اٜنقيقي، ٥نو: )ما اهلل 

٬ٌل حمس: إال  خالق كٌل شيءو(. كمثالو من اإلضاُب، قولو  ـُ ٌػ إَِلٍّ َر ٍّ٥  [. ُْْ]آؿ عمراف: ىجسَو٤َا ُُمَ
ضاُب بنوعيو السابقٌن على حسب حاؿ اٞنخاطب إٔب ثبلثة أنواع. )أ( قصر إفراد: كينقسم القصر اإل

ُ إََِلٌ َواِضػٌ حمسإذا اعتقد اٞنخاطب الشركة، ٥نو:  ثالث ى من اعتقد أف  اهلل ردًّا عل [ُُٕ]النساء: ىجسإ٥٧ا اَّللٍّ
إال قائم( ُب  ثبلثةو. )ب( قصر قىلب: إذا اعتقد اٞنخاطب عكس اٜنكم الذم تثبتو ٥نو: )ما ١نمد

اٞنوصوؼ على الصفة ٞنن يعتقد اتصافو بالقعود دكف القياـ، ك٥نو قولنا: )ما تاجر إال  ١نمد( ُب قصر 
 -أم: يعكس-الصفة على اٞنوصوؼ ٞنن يعتقد أف الت اجر عبد اهلل. كٚنى قصر قلب؛ ألنو يقلب 

ا إياه كيثبت لو غًنه. )جػ( قصر تعيٌن : إذا كاف اٞنخاطب يرتٌدد ُب حكم اٞنخاطب الذم كاف معتقدن
اٜنكم: ٥نو قولنا: )ما ١نمد إال  مدرس( كال يعرؼ على التعيٌن كظيفتو، كذلك ُب قصر اٞنوصوؼ على 

 =الصفة. كمثل قولنا: )ما مزارع إال  إبراىيم( كذلك ُب قصر الصفة على اٞنوصوؼ ٞنن ظن أف اٞنزارع إما
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فإنا كإف ٓب نطلع على مقادير  ؛اا حقيقيًّ العبادة، فهو رد لئلشراؾ، كليس ىو قصرن 
ف اٜنكمة من خلقهم ليست ٠نرد من خلق اٝنبلئق، لكنا نعلم أ حكم اهلل 
 من أفعالو كثًنة ال ٥نيط هبا. أال ترل أف اهلل ألف حكم اهلل  ؛أف يعبدكه
  كقولو  ،ا للخلق غًن ىذهذكر حكمن  :إَِلٍّ ٦ْ٤َ  118َوََل يََؾال٬َُن ُُمَْخ٢ِٙنَِي حمس

 ْ٣٫ُ َٜ َٝ َع٢َ ِ ل َٝ َوَِّلَ بػىٍلوى  [ُُٗ -ُُٖ]ىود: ىجسرَِض٣َ َربَّ
حكمة خلق بعض  ما ذكره من (ُ)

٩َُ٢َٓ آيًَث ل٨٢ٍِّاِس َورَْْحًَث ٨٤ٍِّاحمس : اإلنس كاٛنن كقولو ُب خلق عيسى  ىجسَونِلَْش
 .(ِ)"[ُِ]مرٙب:

 ًحكىمنا من اٝنلق عيًلمى بعضها. كاٜناصل أف هلل 
كاإلنساف السوم اٞنتحقق ّنعىن اإلنسانية من خبلؿ السًن على النهج الذم جاء 

 ٪نبو. كىو ٪نبُّو؛ إلحسانو؛ كلرجوعو إٔب اهلل  فإف  اهلل  بو الرسل 
ِي٦َ اْ٪َخَػْوا حمس :كإنابتو. بل كيعنيو على سلوؾ طريق اٟنداية، كما قاؿ  َواَّلٍّ

٬َاُ٪٣ْ  ْٜ ك٪نبُّو؛ لطهارتو؛ كالحرتازه عن اٞنعاصي؛  [،ُٕ]١نمد: ىجسَزاَدُ٪٣ْ ُ٪ًػى َوآحَاُ٪٣ْ َت
 نو...اْب.؛ كلعدلو، كحملبتو إلخواكلتوكلو على اهلل 

فاعتدل أك ظلم، أك أفسد ُب األرض، أك كفر باهلل  فإذا خالف منهج اهلل 
 أك خاف، أك جهر بالسوء، أك أسرؼ، أك بطر فإف  اهلل ، ال ٪نبو؛  ، أك تكرب 

 لفعلو ذلك.
للعآب، كيستدلوف ّنا جاء ُب  كيزعم النصارل أف  عل ة اٝنلق: ١نبة اهلل    

.؛ ليموت كفارة عن خطاياؾ.؛ رسلت ابين الوحيدأحبك أ٘ب أل: "[ّ:ُٔ] ()يوحنا
بل  ،لكي ال يهلك كل من يؤمن بو ؛حب اهلل العآب حىت بذؿ ابنو الوحيدأنو ىكذا أل

 اىػػ."ةبديألتكوف لو اٜنياة ا

                                                                                                                                                                    

لتعيٌن. كٚني قصر تعيٌن؛ ألنك عينت لو إحدل الصفتٌن إبراىيم أك أ٘ند من غًن أف يعرفو على ا=
 كأبقيت األخرل أك أحد الوصفٌن كأبقيت اآلخر. 

 ( )بػىٍلوى( ّنعىن: دع عنك أك فضبلن عن..، كىي مبنية على الفتح، كقيل: معناىا سول.ُ)
 (.ِٕ/ِٕ( التحرير كالتنوير )ِ)
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كبصرؼ النظر عن قضية الفداء ىذه، كمدل مناقضتها ٞنبدأ العدالة، كانتقاصها 
ا النص ١نبة ٞنن آمن بو، كيفهم من اٞنخالفة ىبلؾ من ، فهي ُب ىذمن قدرة اهلل 

؟ أك قل: ما عل ة  ٓب يؤمن. فهل ٪نب من يهلك؟ كإذا كاف األمر كذلك فىًلمى خلق أصبلن
خلقو؟ كمن الذم أىلكو؟ كىل يهلك احملبُّ ١نبوبىو؟ كىل ٠نر د اإل٬ناف يكفيو للنجاة؟ 

 كما شأف من آمن كىو من اٞنفسدين؟
أكؿ  [ُْ/ُ] (سفر التثنية)لتوراة كاإل٤نيل التعبًن بأبناء اهلل ففي كقد كقع ُب ا"

. كأما األناجيل فهي ٣نلوءة "أنتم أكالد للرب أبيكم" :الفصل الرابع عشر قوؿ موسى
 (مىت)ُب  (أبناء اهلل) :بوصف اهلل تعأب بأيب اٞنسيح، كبأيب اٞنؤمنٌن بو، كتسمية اٞنؤمنٌن

ىذا ىو ابين اٜنبيب الذم  :كصوت من السماء قائبلن " [:ُٕ/ّ]( اإلصحاح الثالث)ُب 
ألهنم أبناء اهلل  ؛طوىب لصانعي السبلـ" :[ٗ/ٓ]( اإلصحاح اٝنامس)كُب  ".بو سررت

اإلصحاح ). كُب "كأبوكم السماكم يقوهتا" [:ِٔ/ٔ] . كُب اإلصحاح السادس"يدعوف
. "ذم يتكلم فيكمبل ركح أبيكم ال ،ألف لستم أنتم اٞنتكلمٌن" [:َِ/َُ]( العاشر

 فاعتقدكا ظاىرىا. ،فتو٨نها د٨ناؤىم حقيقة ،ككلها جائية على ضرب من التشبيو
َوَٛا١َِج اَْل٬٫َُُد َوانلٍَّهاَرى َن٦ُْ حمسىذه الد عول بقولو:  كقد رد  اٜنق 

 َ جُْخ٣ْ ب
َ
ةُُس٣ْ ةُِؼ٬ُ٧بُِس٣ْ ة٠َْ أ ّؼِ َٓ ِضتٍّاُؤهُ ٠ُْٛ ٣َِ٢َ٘ ُح

َ
ِ َوأ ب٨َْاءُ اَّللٍّ

َ
َٚ أ ٦ْ َع٢َ  [.ُٖ]اٞنائدة: ىجسَْشٌ ِم٥ٍّ

اُؤهُ حمس :كعطف ِضتٍّ
َ
ِ حمس على ىجسَوأ ب٨َْاُء اَّللٍّ

َ
إذ قد  ؛أهنم قصدكا أهنم أبناء ١نبوبوف ىجسأ

 ا عليو.يكوف االبن مغضوبن 
 أف يبطل قوٟنم بنقضٌن:  رسولو   م اهللكقد عل  
ةُُس٣ْ ةُِؼ٧ُ حمس : من الشريعة، كىو قولو :أولهما ّؼِ َٓ  :يعين ىجس٬بُِس٣ْ ٠ُْٛ ٣َِ٢َ٘ ُح

كأحباءه ٞنا   ا من العذاب يناٟنم بذنوهبم، فلو كانوا أبناء اهللم قائلوف بأف نصيبن أهن  
كشأف األب أف ال يعذب أبناءه.  ،عذهبم بذنوهبم، كشأف احملب أف ال يعذب حبيبو

سأؿ أبا بكر بن ٠ناىد: أين ْند ُب القرآف أف احملب ال  ركم أف الشبلي 
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٠ُْٛ ٣َِ٢َ٘ حمس:  لم يهتد ابن ٠ناىد، فقاؿ لو الشبلي ُب قولوف ؟يعذب حبيبو
ةُُس٣ْ ةُِؼ٬ُ٧بُِس٣ْ  ّؼِ َٓ  .(ُ)ىجسُح

كليس اٞنقصود من ىذا أف يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم ُب نفس األمر، من 
 ؛ألف ذلك ال يعرتفوف بو فبل يصلح للرد بو ؛تقدير العذاب ٟنم ُب اآلخرة على كفرىم

الرد عليهم ُنصوؿ عذاب يعتقدكف حصولو ُب  :، بل اٞنقصود(ِ)ةإذ يصًن الرد مصادر 
عقائد دينهم، سواء كاف عذاب اآلخرة أـ عذاب الدنيا. فأما اليهود فكتبهم طافحة 

٨َا انلٍّاُر حمس :، كما ُب قولو (ّ)كاآلخرة بذكر العذاب ُب الدنيا َوَٛال٬ُا ٦َْ١ َت٥َفٍّ
                                                             

 شاىد من السنة. كسيأتيك بياف ذلك.: كىذا الذم قالو حسن، كلو ( قاؿ اٜنافظ ابن كثًن ُ)
( يعين: مصادرة على اٞنطلوب. ىي عبارة عن أقواؿ، أك مبادئ، أك قضايا يفرتض الباحث صحتها ُب أك ؿ ِ)

ُنثو، كىي قضايا ليست يقينية بنفسها  كما ال ٬نكن أف يػيبػىٍرىن عليها، كلكن يصادر عليها، أم: 
ستنتج منها نتائج ال حصر ٟنا دكف الوقوع ُب إحالو، يطالب بالتسليم هبا؛ ألف من اٞنمكن أف ن

فصح تيها إذف لتب ٌن من نتائجها، أما مصطلح: )اٞنصادرة على اٞنطلوب( عند اٞنناطقة كاألصوليٌن، فاٞنراد 
بو أف ْنعل النتيجة جزء القياس أك تلـز النتيجة من جزء القياس ٥نو: اإلنساف بشر، ككل بشر ضحاؾ 

 اف ضحاؾ.فينتج أف: اإلنس
( كىاؾ بعض النصوص ُب )الكتاب اٞنقدس( عندىم ال ي تدؿ على العذاب، فقد كرد ُب سفر )مىت( ّ)

[: "فإف أعثرتك يدؾ أك رجلك فاقطعها كألقها عنك خًن لك أف تدخل اٜنياة أعرج أك أقطع ٖ:ُٖ]
اقلعها كألقها [ "كإف أعثرتك عينك فٗ:ُٖمن أف تلقى ُب النار األبدية، كلك يداف أك رجبلف"، ]

عنك خًن لك أف تدخل اٜنياة أعور من أف تلقى ُب جهنم النار كلك عيناف". كُب )أشعياء( 
[: "ك٫نرجوف كيركف جثث الناس الذين عصوا علي ؛ ألف دكدىم ال ٬نوت، كنارىم ال تطفأ، ٔٔ:ِْ]

ا خًن لك أف [: "كإف أعثرتك يدؾ فاقطعهٗ:ّْكيكونوف رذالة لكل ذم جسد". كُب إ٤نيل )مرقس( ]
[: حيث ٗ:ْْتدخل اٜنياة أقطع من أف تكوف لك يداف كٕنضي إٔب جهنم إٔب النار ال ي ال تطفأ، ]

[: كإف أعثرتك رجلك فاقطعها خًن لك أف تدخل اٜنياة أعرج ٗ:ْٓدكدىم ال ٬نوت كالنار ال تطفأ، ]
دكدىم ال ٬نوت، [: حيث ٗ:ْٔمن أف تكوف لك رجبلف كتطرح ُب جهنم ُب النار ال ي ال تطفأ ]

[، كإف أعثرتك عينك فاقلعها خًن لك أف تدخل ملكوت اهلل أعور من أف ٗ:ْٕكالنار ال تطفأ، ]
[: حيث دكدىم ال ٬نوت كالنار ال تطفأ". كُب )مىت(: ٗ:ْٖتكوف لك عيناف كتطرح ُب جهنم النار، ]

[ ُّ:َٓمن بٌن األبرار، ][: "ىكذا يكوف ُب انقضاء العآب ٫نرج اٞنبلئكة كيفرزكف األشرار ُّ:ْٗ]
[: ٍب يقوؿ أيضنا ِٓ:ُْكيطرحوهنم ُب أتوف النار، ىناؾ يكوف البكاء كصرير األسناف". كُب )مىت( ]

 )رؤية يوحنا للذين عن اليسار: اذىبوا عين يا مبلعٌن إٔب النار األبدية اٞنعدة إلبليس كمبلئكتو". كُب
 =ح ُب ُنًنة النار كالكربيت حيث الوحش كالنيب[: "كإبليس الذم كاف يضلهم طر َِ:َُ] البلىوٌب(
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ُْٓػوَدةً  يٍّا٤ًا ٤َ
َ
ا لعذاب اآلخرة كأما النصارل فلم أر ُب األناجيل ذكرن  [.َٖ]البقرة: ىجسإَِلٍّ أ

آدـ كلهم استحقوا العذاب األخركم ِنطيئة أبيهم   أهنم قائلوف ُب عقائدىم بأف بينإال  
 ؛كعرض نفسو للصلب ،اا كشافعن ٢نلصن   فجاء عيسى ابن مرٙب ، آدـ

ا العذاب كاف مكتوبن ليكفر عن البشر خطيئتهم اٞنوركثة، كىذا يلزمهم االعرتاؼ بأف 
 فحصل الرد عليهم باعتقادىم بو بلو اعتقادنا. ، على اٛنميع لوال كفارة عيسى

َٚ حمسٍب أخذت النتيجة من الربىاف بقولو:  ٦ْ َع٢َ جُْخ٣ْ بََْشٌ م٥ٍِّ
َ
ينالكم ما  :أم ،ىجسة٠َْ أ

من ألنو نالو ما يناؿ البشر  ؛ا بأف اٞنسيح بشريناؿ سائر البشر. كُب ىذا تعريض أيضن 
 .(ُ)األعراض كاٝنوؼ، كزعموا أنو نالو الصلب كالقتل

، ٓنب قريبك كتبغض عدكؾ :نو قيلأٚنعتم " [:ٓ:ّْ] (:إ٤نيل مىتكُب )
 ،ٔب مبغضيكمإحسنوا أ ،باركوا العنيكم ،عداءكمأحبوا أ :قوؿ لكمأنا فأما أك  [،ٓ:ْْ]

  ".ليكم كيطردكنكمإجل الذين يسيئوف ألكصلوا 
صارل على احملبة، كلكن ىذا االستدالؿ يعرتيو اٝنلل من ىذا ما يستدؿ بو الن

فعندما يقوؿ:  ،أكثر من جانب، فمن ذلك: أهنم يعتقدكف بألوىية اٞنسيح 
" يعين أنو كاف فيما سبق، فمن الذم أمر بو؟ إف اإللو ال يتغًن كال نو قيلأٚنعتم "

نتم يا بين يعقوب أفتغًن أنا الرب ال أ "أل٘ب [:ّ:ٔ] (سفر مبلخي٫نتلف قولو؛ ففي )
 ".ٓب تفنوا

أليس ىو الذم أمر ". نو قيلأٚنعتم " فيقوؿ: اآلف  يػأٌب اٞنسيح ففكي
 ؟!كقاؿ

                                                                                                                                                                    

[: "كأما أنا فأقوؿ لكم: إف كل ٓ:ِِالكذاب كسيعذبوف هنارنا كليبلن إٔب أبد اآلبدين". كُب )مىت( ]=
من يغضب على أخيو باطبلن يكوف مستوجب اٜنكم، كمن قاؿ ألخيو: رقا يكوف مستوجب اجملمع، 

م". فقد ذكرت جهنم ُب )الكتاب اٞنقدس( عندىم ُب كمن قاؿ: يا أ٘نق يكوف مستوجب نار جهن
[، ْْ:ٗ[، ]ّْ:ٗ[، ]ِّ:ّّ[، ]ُٖ:ٗ[، ]َُ:ِٖ[، ]ٓ:َّ[، ]ٓ:ِٗ[، ]ٓ:ِِ)مىت( ]

[، كُب )رسالة بطرس الثانية(: ّ:ٔ[، كُب )رسالة يعقوب(: ]ُِ:ٓ[، كُب )لوقا(: ]ْٕ:ٗ[، ]ْٓ:ٗ]
 [، فضبلن عن ذكر النار.ِ:ْ]

 (.ُٔٓ-ُٓٓ/ٔ( التحرير كالتنوير )ُ)
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فبل ترض منو كال تسمع لو كال تشفق عينك عليو " [:ُّ:ٖ] (:سفر التثنيةكُب  )
ال تشفق عينك نفس "  [:ُٗ:ُِ] ( كذلك:سفر التثنية". كُب )كال ترؽ لو ك ال تسرته

 ."عٌن بعٌن سن بسن يد بيد رجل برجلبنفس 
اعرب ُب كسط اٞندينة ُب كسط  :كقاؿ لو الرب" [ٗ:ْ](: سفر حزقياؿكُب ) 

كسم ٚنة على جباه الرجاؿ الذين يئنوف كيتنهدكف على كل الرجاسات  ،كرشليمأ
اعربكا ُب اٞندينة كراءه كاضربوا ال  :كلئك ُب ٚنعيألكقاؿ  [:ٗ:ٓ] اٞنصنوعة ُب كسطها

اقتلوا  ،الشيخ كالشاب كالعذراء كالطفل كالنساء [:ٗ:ٔ]، عينكم كال تعفواأ تشفق
بالرجاؿ  فابتدأكاكابتدئوا من مقدسي  ،نساف عليو السمةإكال تقربوا من  ،للهبلؾ

 ".ماـ البيتأالشيوخ الذين 
  (؟كآخر للعهد اٛنديد ،إلو للعهد القدٙبإالىاف )هل للكوف ف

ما جئت  ،نبياءألك اأنقض الناموس أل٘ب جئت أ ال تظنوا [ٓ:ُٕ]كُب )مىت(: "
 ". فالنقض مردكد بالنص عندىم.كملألبل  ،نقضأل

 " يفتقر إٔب ٓنقيق نسبة القوؿعداءكمأحبوا ( من قولو: "أمىت)ُب إ٤نيل كما كرد 
إٔب قائلو؟ كمن ٍب كيف تفهم النصوص اٞنخالفة من غًن ٓنميلها أك ٓنميلو ما ال 

 التأكيل؟! فإف ٓب يكن ٖنة ضوابط للتأكيل فليقل من شاء ما شاء. ٓنتملو أك ٪نتملو من 
تيكم كال ٩نيء أحد يأف كاف إ [ُ:َُ](: "رسالة يوحنا الرسوؿ الثانيةكجاء ُب )

ف من يسلم عليو أل [؛ُ:ُُ، ]سبلـ :كال تقولوا لو ،هبذا التعليم فبل تقبلوه ُب البيت
 ".عمالو الشريرةأيشرتؾ ُب 

ما  ،ا على االرضلقي سبلمن أل٘ب جئت أال تظنوا  [:َُ:ّْ]كُب )مىت(: " 
 ".  ابل سيفن  ،القي سبلمن ألجئت 

 كيطلب من اهلل  ،داكد يبغض أعداؤه باعتبار أهنم مبغضوا الرب كمن قبل
 أف يقتل األشرار

شرار قد سلوا السيف كمدكا قوسهم لرمي ألا [ّٕ:ُْ])سفر اٞنزامًن(: " 
كقسيهم  ،سيفهم يدخل ُب قلبهم [ّٕ:ُٓ]، يم طريقهماٞنسكٌن كالفقًن لقتل اٞنستق
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ف أل [؛ّٕ:ُٕ]، شرار كثًنينأالقليل الذم للصديق خًن من ثركة  [ّٕ:ُٔ]، تنكسر
 ،ياـ الكملةأالرب عارؼ  [ّٕ:ُٖ]، كعاضد الصديقٌن الرب ،شرار تنكسرألسواعد ا
؛ ـ اٛنوع يشبعوفياأكُب  ،ال ٫نزكف ُب زمن السوء [ّٕ:ُٗ]، بد يكوفألٔب اإكمًناثهم 

 ".عداء الرب كبهاء اٞنراعي فنوا كالدخاف فنواأك  ،ف االشرار يهلكوفأل [؛ّٕ:ُٗ]
فيا رجاؿ الدماء  ،شرار يا اهللألليتك تقتل ا [ُٗ: ُّٗ]كُب )سفر اٞنزامًن(: "

: ُّٗ]، عداؤؾأالذين يكلمونك باٞنكر ناطقٌن بالكذب ىم  [َِ: ُّٗ]، بعدكا عينإ
بغضتهم أ ،اا تامًّ بغضن  [ِِ:ُّٗ]، مقت مقاكميكأك  ،يك يا رببغض مبغضأال أ [ُِ

 ".عداءأصاركا ٕب 
، ك٥نن نتساءؿ ىذا ىو رب احملبة كما يطلقوف عليوفهذا تصريح ببغض األعداء. 

فهل ىي من   ؟ة ال ي قتلت مبليٌن اٞنسلمٌنياٜنركب الصليب ما موقف الكنيسة من
الكنيسة من ذلك؟ كىذا تصادـ بٌن  آثار فهم النصوص ُب )الكتاب اٞنقدس(؟ كأين

، كبٌن الواقع كالفطرة، كيتناَب -أعين: ال ي تعم كل ٢نلوؽ حىت األعداء–احملبة العامة 
 مع اٜنكمة من االختبار ُب الدنيا. 

كال ي تبٌن شركط القتاؿ  ،٪ندثنا الكتاب اٞنقدس عن األكامر اٞننسوبة هلل تعأب
قتل األطفاؿ كالنساء كالشيوخ كحىت اٜنيواف ،  كتبٌن كجوب  كاٜنصار كأخذ السبايا.

كما تبٌن القصص ال ي حدثت ككيف شقوا بطوف اٜنوامل بأمر الرب إٟنهم، إلو 
 ؟!احملبة

كأما مدف ىؤالء الشعوب ال ي  [َِ:ُٔ]" (:التثنيةكىاؾ النصوص: ففي )
 ما". ا فبل تستبق منها نسمةيعطيك الرب إٟنك نصيبن 

 [ُّ:ُٔ]؟ نثى حيةأبقيتم كل أىل  :قاؿ ٟنم موسىك  [ُٓ-ُّ](: ")العدد كُب
ف ىؤالء كن لبين اسرائيل حسب كبلـ بلعاـ سبب خيانة للرب ُب امر فغور فكاف إ

ة عرفت أككل امر  ،طفاؿألف اقتلوا كل ذكر من اآلفا [ُّ:ُٕ]، الوبا ُب ٗناعة الرب
للواٌب ٓب يعرفن طفاؿ من النساء األلكن ٗنيع ا [ُّ:ُٖ]،  ّنضاجعة ذكر اقتلوىارجبلن 

 ".مضاجعة ذكر ابقوىن لكم حيات
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ككاف حٌن ٚنع  ،بواؽألكضربوا با ،فهتف الشعب :[ٔ:َِ](: ")يشوع كُب
كصعد  ،فسقط السور ُب مكانو ،اا عظيمن ف الشعب ىتف ىتافن أالشعب صوت البوؽ 

كحرموا كل ما ُب  ،[ٔ:ُِ]، خذكا اٞندينةأك  ،ٔب اٞندينة كل رجل مع كجهوإالشعب 
 .حىت البقر كالغنم كاٜنمًن ُند السيف" ،ة من طفل كشيخأينة من رجل كامر اٞند

تأمل األمر بقتل من ىو ُب بطن اٜنامل كالنساء كاألطفاؿ كالشيوخ كالبقر كالغنم 
 كاٜنمًن!!

 ،عرقب خيلهم ؛ففعل يشوع هبم كما قاؿ لو الرب [ُُ:ٗ](: ")يشوعكُب 
خذ حاصور كضرب أوع ُب ذلك الوقت ك ٍب رجع يش [ُُ:َُ]، حرؽ مركباهتم بالنارأك 

كضربوا  [ُُ:ُُ]، س ٗنيع تلك اٞنمالكأ ر ف حاصور كانت قببلن أل ؛ملكها بالسيف
 [ُُ:ُِ]، حرؽ حاصور بالنارأك  ،كل نفس هبا ُند السيف حرموىم كٓب تبق نسمة

حرمهم كما  ،كضرهبم ُند السيف ،كلئك اٞنلوؾ كٗنيع ملوكهاأخذ يشوع كل مدف أف
 ".بد الربمر موسى عأ

ٓب يأت  اٞنسيح  ٓب يأمر بالقتل؛ يقاؿ: إف فإف قيل: إف اٞنسيح 
 ، كإال كقع االختبلؼ كالتناقض ُب التشريع اإلٟني. بدين جديد

ال  [:ٓ:ُٕ"] :كُب )مىت( ما يقرر عدـ االختبلؼ حيث قاؿ اٞنسيح 
 ".كملألبل  ،نقضألنبياء ما جئت ألك اأ٘ب جئت النقض الناموس أتظنوا 

كيتبٌن لك ٣نا سبق ك٣نا سيأٌب عناية النصوص ُب اإلسبلـ باحملبة ال ي ال تتناقض 
مع الفطرة، كمع اٜنكمة من اٝنلق، ّنا ال يتناقض مع الواقع ُب اٜناؿ كاٞنآؿ، كيتبٌن 
لك ما يعرتم النصوص ُب الكتاب اٞنقدس من االختبلؼ الذم إف دؿ  فإ٧نا يدؿ على 

 ا.ٓنريف تلك النصوص كاختبلفه
كالنصوص ُب القرآف كالسنة الواردة ُب احملبة ال تكاد ٓنصى، ٣نا يدؿ على مدل 

 أهنا أساس االتباع، كإحدل أركاف العبادات القلبية، بل رأسها.  بياف ك  ،العناية باحملبة
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اغزوا وًل تغلوا، وًل تغدروا، وًل تمثلوا، وًل )) :تأمل قوؿ النيب 
عقد موازنة بٌن النصوص اآلنفة كبٌن ما كص ى بو النيب . ٍب ا(ُ)(( اٜنديثاتقتلوا وليدً 
  كالغدر  كالشيوخ، األطفاؿ كالنساء قتلي  ُب اإلسبلـ:ـ رِّ حي أمتو. فقد

، كقطع األشجار أك حرقها، ككذلك قتل كقتل الرىباف ُب كنائسهم ،كالتمثيل باٞنيت
 البهائم. 

، كال تغلوا، كال ال تعصوا ،أكصيكم بتقول اهلل" :كُب كصية الصِّدِّيق 
ا، كال ٓنبسوا هبيمة، كال تقطعوا شجرة مثمرة، كال ، كال ٓنرقوا زرعن ْنبنوا، كال تغرقوا ٦نبلن 

ا حبسوا أنفسهم للذم حبسوىا ا، كستجدكف أقوامن ا صغًنن ا، كال صبيًّ ا كبًنن تقتلوا شيخن 
 ..إٔب غًن ذلك. كٟنم ُب بعض ما تقدـ من(ِ).."فذركىم كما حبسوا أنفسهم لو

النصوص تأكيبلت كما أسلفت، كلكنا نتساءؿ دائمنا عن ضوابط التأكيل كالفهم 
عندىم! كىل ٔنرج عن حدكد النص؟ ككيف لنا أف ٦نضع ذلك التأكيل لبلختبار؟ كما 

 ىو قانوف احملاكمة كآليات التأكيل ال ي ال ٫نتلف عليها أحد؟ 
كالوعيد ُب  "ثبت النهيي عن قتل البهيمة بغًن حق، :قاؿ ابن العريب 

 .(ّ)"فكيف بالصاّب؟! ؟فكيف باٞنسلم ؟ذلك، فكيف ًبقىتل اآلدمي
 كاٜناصل أف احملبة ُب اإلسبلـ ال تناُب االبتبلء.

كقد يظن البعض أف االبتبلء ال يتبلءـ مع احملبة كليس كذلك، فقد أحب  اهلل 
 أنبيائو ،  لكن ىذا ٓب ٬ننع من أف يقعوا  ،فاصطفاىم على العاٞنٌن

، فاالبتبلء فيو رفع للدرجات، كتكفًن للسيئات، كتصفية للنفس، كارتقاء ٓنت الببلء
 للعبد الصاّب.  باحملبة.  كسيأٌب بيانو ُب الشواىد على ١نب ة اهلل 

                                                             

 [. ُُّٕ( صحيح مسلم ]ُ)
-ُٕ، أليب بكر أ٘ند بن علي اٞنركزم، بتحقيق: شعيب األرناؤكط )ص:( مسند أيب بكر الصديق ِ)

(، فوائد ابن أخي َٓ/ِ[، كأخرجو ابن عساكر )ُُُْ(، ك)ابن ز٤نويو( كما ُب )كنز العماؿ( ]ِٕ
 (.ُٔٗ/ِ[، الكامل ُب التاريخ )ْٗٓميمي الدقاؽ ]

 (. َٔٓ/ْ(، فيض القدير )ُٖٗ/ُِفتح البارم، البن حجر )( ّ)
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. قاؿ اهلل ٪نبو فيفعل ما بدا لو أف اهلل  إٔباإلنساف  كلكن من اٝنطأ ركوفي 
 :ٍء َ٘ حمس ْج ُُكٍّ ََشْ َٓ ـِ ِي٦َ ُ٪٣ْ َورَْْحَِِت َو ََكةَ َواَّلٍّ ٬َن َويُْؤح٬َُن الؾٍّ ُٜ ِي٦َ َحخٍّ ْزخُُت٫َا لَِّلٍّ

َ
َفأ

ؽَْش َو٦ْ٤َ َض٬ََْلُ حمس :كقاؿ [. ُٔٓ]األعراؼ: ىجسةِآيَاح٨َِا يُْؤ٬ُ٨٤ِنَ  َٓ ِي٦َ َُي٬ُ٢٥َِْن ا١ْ اَّلٍّ
ِي٦َ آ٤َ  ُِْٖٙؽوَن لَِّلٍّ ٍء رَْْحًَث يَُفتُِّط٬َن ِِب٥َِْػ َرب٣ْ٫ِِّ َويُْؤ٬٨ُِ٤َن ة٩ِِ َويَْفَخ َْٓج ُُكٍّ ََشْ ـِ ٬٨ُا َرب٨ٍَّا َو

َؼاَب اْْلَِطي٣ِ  َْ َٝ َو٣ْ٫ِِٛ  بِي٢َ ـَ ٬ا  ُٓ َت ِي٦َ حَاة٬ُا َواتٍّ ِْْٕٙؽ لَِّلٍّ ٥ًْ٢ِْا َ٘ا كقد فتح اهلل [. ٕ]غافر: ىجسَو
  .للعصاة باب التوبة، فتحقق مفهـو التكليف كاالختيار، كالتمحيص باالبتبلء 

، أما احملبة عند النصارل  فهي مناقضة للفطرة، فهي قائمة على الفداء اٞنزعـو
فهل تغًن العآب بعده؟ كما شأف من مات قبلو؟ كىل انتهت مشكلة الفقر كاألمراض 

 كاٜنوادث كالفقر كالظلم بعده؟ 
كفعل ما فعل من اٛنرائم كالقبائح كاإلفساد؟! قاؿ اهلل بو كما شأف من آمن 

: ٤َاجِّيُِس٣ْ َوََل حمس
َ
٬ءًا ُُيَْؾ ة٩ِِ َوََل َُيِْػ ََلُ ٦ِْ٤  ١َيَْؿ ةِأ ـُ  ٠ْ٥َْٓ َِٟخاِب ٦ْ٤َ َح ْ٪٠ِ ا١ْ

َ
ِ أ ٤َاِّنّ

َ
أ

ِ َوَِلًّا َوََل ٧َِهًْيا  جََْث وَُ٪٬َ ُمْؤ٦ٌِ٤  123ُدوِن اَّللٍّ
ُ
ْو أ

َ
ٍؽ أ َٞ اِْلَاِت ٦ْ٤ِ َذ ٠ْ٥َْٓ ٦َ٤ِ الهٍّ َو٦ْ٤َ َح

٬٥َُ٢نَ  ِْ َٝ يَْػُع٬ُ٢َن اْْل٨ٍََّث َوََل ُح ِ و١َه
ُ
َوََل حَْسِفُب ُُكَّ حمس [،ُِْ-ُِّ]النساء: ىجس٧124ًَِْٜيا  َ٘أ

ْعَؽى
ُ
٢َي٫َْا َوََل حَؾُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ َْ ٍؿ إَِلٍّ  ْٙ فهذا ىو األساس العادؿ  [.ُْٔ]األنعاـ: ىجسَج

من شاء من عباده ّنا  فإف ىذه الدنيا دار ابتبلء كامتحاف، يبتلي اهلل ُب اٜنكم؛ 
٬ُٓنَ حمس : شاء من الببلء، قاؿ اهلل ِ َواْْلَْْيِ ِ٘خ٨ًَْث ِإَوََل٨َْا حُؽَْس ّ  ىجسَوَجت٬ُ٢ُْك٣ْ ةِالْشٍّ

الرضا، كمن سخط   كاف لو من اهلل من رضي بقضاء اهلل ف [،ّٓاألنبياء:]
 .فعليو السخط

هم لعل   ؛ه بسبب ذنوهبم فيصيبهم بالبأساء كالضراءعبادى   كقد يبتلي اهلل
ْػ حمس :، كما قاؿ اهلل يو سبحانويلتجئوف إلك  عوفضر  تكي ،يتوبوففيذكركف،  َٜ َو١َ

 َ٨٢ ـَ ْر
َ
٬نَ  اأ ُْ ٣ْ٫ٍُّ٢ َحخَََّضٍّ َٓ اء ١َ ٍّ اء َوالَّضٍّ ـَ ْ

َعْؼ٧َاُ٪٣ْ ةِاَْلَأ
َ
َٝ َ٘أ ِ َمٍم ٦ِ٤ّ َرت٢ْ

ُ
 .[ِْاألنعاـ:] ىجسإََِل أ
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، ك٫نلصوا ٕب العبادة، ليتضرعوا إٕب   ؛فعلنا ذلك هبم" : قاؿ اإلماـ الطربم
دكف غًنم، بالتذلل منهم ٕب بالطاعة، كاالستكانة منهم إٕب  م إٕب  كيفردكا رغبته

 .(ُ)"باإلنابة
نوب كاٞنعاصي، فقد يكوف ما أصابك من الذُّ  :من أعظم أسباب الببلءك 

َفتَْج حمس: اهلل أتيتو، قاؿ  مصائب بسبب ذنبو  َٞ َناةَُس٣ْ ٦ْ٤ِ ُمِهيتٍَث َ٘ت٥َِا 
َ
َو٤َا أ

رِ  َٞ ٬ َخ٦ْ  ُٙ ْٓ يِْػيُس٣ْ َويَ
َ
ِ حمس :كقاؿ  [،َّالشورل:] ىجسْيٍ أ َفاُد ِِف ا١ََْبّ َٙ ٫ََؽ ا١ْ َُ

٬ُٓنَ  ٣ْ٫ٍُّ٢ يَؽِْس َٓ ٬ُ٢٥ِا ١َ َْ ِي  َْٓو اَّلٍّ ٣ْ٫ُ َب َٜ يِْػي انلٍّاِس َِلُِؼي
َ
َفَتْج أ َٞ  ىجسَواَْلَْطؽِ ة٥َِا 

[: ِ حمس :كقاؿ  .[ُْالرـك ة٬ُا ةِآيَاح ؼٍّ َٞ ِي٦َ ٦ْ٤ِ َرت٣ْ٫ِِ٢ْ  ٬َْن َواَّلٍّ َْ ِب آِل ِْ٘ؽ
ْ
َػأ ٨َا َٞ

اِب  َٜ ُ َكِػيُػ ا١ِْٓ ُ ةُِؼ٬ُ٧ب٣ْ٫ِِ َواَّللٍّ َعَؼُ٪٣ُ اَّللٍّ
َ
ُٝ حمس [.ُُ]آؿ عمراف: ىجسَ٘أ َ ل٣َْ يَ نٍّ اَّللٍّ

َ
َٝ ةِأ ِ َذل

٢ِي٣ٌ  َْ  ٌّ ٥ِي ـَ  َ نٍّ اَّللٍّ
َ
ِف٣ْ٫ِ َوأ ُٙ جْ

َ
وا ٤َا ةِأ ُ ّْيِ َٖ ٫َ٥َا لََعَ ٬ٍَْٛم َضِتٍّ ُح َٓ جْ

َ
٥ًَث أ ْٓ ِ ا ٧ ً ّْيِ َٖ  ىجس٤ُ

 [. ّٓ]األنفاؿ:
ما نزؿ ببلء إال ف ،كالرجوع إٔب اهلل بالتوبة كاالستغفار  الببلءي  يكشفي ك 
 ، كليس بفداًء الغًن، أك باالعرتاؼ أماـ القس.ع إال بتوبةفً ، كال ري بذنبو 

٢َي٣ْ٫ِْ ةََؽََكٍت ٦َِ٤ حمس: قاؿ اهلل  َْ َخْط٨َا  َٙ ٬ْا ١َ َٜ َؽى آ٬٨ُ٤َا َواتٍّ ُٜ ْ٪٠َ ا١ْ
َ
نٍّ أ

َ
َول٬َْ أ

رْ 
َ
٥َاءِ َواْْل ٠ْ ََلُ َُمْؽًَسا حمس: كقاؿ  [،ٔٗ]األعراؼ: ىجسِض الفٍّ َٓ َ َُيْ ِٚ اَّللٍّ َويَْؽز٩ُُْٛ  2َو٦ْ٤َ َحخٍّ

 ِ ْمؽِه
َ
ُٔ أ ِ َ ةَا١ ِ َذ٬َ٫ُ َضْفُت٩ُ إِنٍّ اَّللٍّ ْ لََعَ اَّللٍّ -ِ]الطبلؽ:  ىجس٦ْ٤ِ َضيُْد ََل َُيْتَِفُب َو٦ْ٤َ َحَخ٬َِكٍّ

٠ْ ََلُ حمس: كقاؿ  [.ّ َٓ َ َُيْ ِٚ اَّللٍّ ا  َو٦ْ٤َ َحخٍّ ْمؽِهِ يُْْسً
َ
 [.ْ]الطبلؽ: ىجس٦ِْ٤4 أ

 
 للعبد الصالح: الشواىد على محبة اهلل  ثالثًا:

ّنن ٓنل ى  ٪نبُّ الصفات اٜنميدة، كقد اقرتنت ١نبتو  إف  اهلل 
٪نبُّ للمسلم  هبا، كىي من اٞنكرمات كالفضائل كاألخبلؽ السامية. كاهلل 

                                                             

 (.ّٓٓ/ُُ( تفسًن الطربم )ُ)
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إف اهلل كريم يحب اء ُب اٜنديث: ))معإب األمور، كيكره لو سفاسفها، كما ج
 .(ُ)((ويكره سفسافها ،األمور يويحب معال ،الكـر

 قد كره لو اٞنعاصي كالصفات الذميمة. كباٞنقابل فإنو 
 بالنسبة للمكلف: )ٓنلية كٔنلية(. فعبلمة ١نبة اهلل 

أم: بقدر ٓنلي العبد بالصفات اٜنميدة، كٔنليو عن الصفات الذميمة ٓنصل 
 لو. بة اهلل كتعظم ١ن

، ال ي ٪نبها اهلل  اٜنميدةكالنصوص ُب الكتاب كالسنة دالة على الصفات 
كال ي ينبغي على اٞنكلف أف يلتمسها، كيتصف هبا، كدالة كذلك على الصفات 

 اٞنذمومة ال ي ينبغي أف ٪نرتز عنها. كإليك بياف ذلك: 
 

 :التي يحبها اهلل  (ِ)التحلي بالصفات الحميدة  - 1
للصفة، كحبو للمتصف هبا؛ ألف اهلل  نبغي ىنا التفريق بٌن حب اهلل كي
  قد ٪نب صفة ما كال ٪نب اٞنتصف هبا؛ ٞنا اتصف من أكصاؼ أخرل أك فعل

 .   ما ٬ننع عنو ١نبة اهلل 
 :ال ي ٪نبها اهلل  اٜنميدةفمن الصفات 

  

                                                             

. حديث سهل بن ُ) ( اٜنديث مركم عن سهل بن سعد، كعن طلحة بن عبيد اهلل بن كريز اٝنزاعي مرسبلن
(: "رجالو ثقات". كما أخرجو ابن قانع ُٖٖ/ٖ[، قاؿ اٟنيثمي )ِٖٗٓسعد: أخرجو الطربا٘ب ]

(، ِٓٓ/ّ[، كأبو نعيم ُب )اٜنلية( )ُُٓ[، كاٜناكم ]َِْٗ(، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ِٗٔ/ُ)
[. قاؿ اٜنافظ العراقي ُب )اٞنغين عن ٘نل األسفار( ْٕٕٔكالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]

عن معمر ُب  ن عبيد اهلل: أخرجو عبد الرزاؽ(: "إسناده صحيح". حديث طلحة بَُُٓ)ص:
(، كاٝنرائطي ّْٕ/ْ[، كالبخارم ُب )التاريخ الكبًن( )ُِٕٔٔبن أيب شيبة ][، كآََُِ)اٛنامع( ]

[ )  [. ُّٓ[، كاٜناكم ]ُِٕٓب )اٞنكاـر
من التعبًن باحملمودة؛ ألف الفطر قد تنتكس فيحمد الناس ما ليس أصح ( يعين: )ُب ذاهتا(، كالتعبًن باٜنميدة ِ)

ا ُب ذاتو.   ٘نيدن
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 اإلحساف: أ.
اه، فإف لم تكن تراه فإنو أف تعبد اهلل كأنك تر : اإلحسافجاء ُب اٜنديث: ))

  :-كما ُب اٜنديث- اإلحساف على مرتبتٌن. إف (ُ)((يراؾ
  أف تعبد اهلل كأنك تنظر إليو من شدة اليقٌن كاإل٬ناف.: األولى

كأنت تعلم أنو يراؾ كيطلع  كىي أقل منها، أف تعبد اهلل  والمرتبة الثانية:
إلحساف، كىي أعلى ىذه مرتبة اك  .عليك، فبل تعصيو كال ٔنالف أمره 

كاهلل ٪نب احملسنٌن كما قاؿ  مراتب الدين، كقبلها مرتبة اإل٬ناف، كقبلها مرتبة اإلسبلـ.
: ُُيِبَّ ال٥ُْْطِفننِيَ حمس َ ْضِف٬٨ُا إِنٍّ اَّللٍّ

َ
  [.ُٓٗ]البقرة: ىجسَوأ

كيشمل مفهـو اإلحساف: إحساف اإلنساف إٔب نفسو، كذلك ُنملها على ما فيو 
فبلح ٟنا ُب اٜناؿ كاٞنآؿ، كما تشمل اإلحساف للوالدين كاألقربٌن اٝنًن كالصبلح كال

، بتقدٙب العوف كالنصح، كحسن كالزكجة كاألكالد، ككذلك اإلحساف إٔب الناس ٗنيعنا
اٞنعاملة، كاٞنسا٨نة ُب أعماؿ اٝنًن، كما ال يقف مفهـو اإلحساف ُب اإلسبلـ على 

كلكنو يعم كذلك اإلحساف إٔب  إحساف اٞنرء لنفسو، كلآلخرين من أبناء جنسو،
 اٜنيوانات كما جاء بياف ذلك ُب النصوص.

 
 ب. التوبة والتطهر من األنجاس الحسية والمعنوية:

٫ِّؽِي٦َ حمس ٍَ ابنَِي َويُِطبَّ ال٥َُْخ َ ُُيِبَّ اَل٬ٍٍّّ  :فقولو  [.ِِِ]البقرة: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
، من األقذارأم:  ىجسخ٫ٍؽي٦ويطب ا٥١حمسك ،من الذنوبيعين:  ىجسُُيِبَّ اَل٬ٍٍّّابنِيَ حمس
اٞنتطهرين من األقذار كاألحداث، كمن  :أم ،التطهر شامل للطهارتٌن اٜنسية كاٞنعنويةف

 . الفواحش كاٞننكرات
على عباده أنو نزؿ عليهم من السماء ماء يتطهركف بو.  كمن نعم اهلل 

٬٫ًُراحمس: قاؿ اهلل  ٌَ ٥َاءِ ٤َاًء  ٧َْؾنْلَا ٦َ٤ِ الفٍّ
َ
إشعار  ؛كصف اٞناء بوك  [.ْٖ:]الفرقاف ىجسَوأ

اٞناء الطهور أىنأ كأنفع ٣نا خالطو ما  فإف  ؛ كتتميم للنعمة فيما بعده ،بتماـ النعمة فيو
                                                             

 [.ٗ، ٖسلم ][، مْٕٕٕ، َٓ( صحيح البخارم ]ُ)
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هم أحق نىا فبواطرك كتنبيو على أف ظواىرىم ٞنا كانت ٣نا ينبغي أف يطه ،يزيل طهوريتو
 .(ُ)بذلك كأكٔب

الندـ على ما فعل ُب يها من كال بد  ف ،طهارة للنفس من دىرىف اٞنعاصي :التوبةك 
ىم . ك)التوابوف( اٞناضي، كالرتؾ ُب اٜناضر، كالعـز على أف ال يفعل مثلو ُب اٞنستقبل

٬٥َُ٢ا حمس :قاؿ اهلل  .الذين كلما أذنبوا تابوا َُ ْو 
َ
٬ُ٢ا َ٘اِضَلًث أ َٓ ِي٦َ إِذَا َذ َواَّلٍّ

٬ُ٧ب٣٫ِِْ  ُؽوا َِّلُ َٙ ْٖ خَ ـْ َ َ٘ا ُؽوا اَّللٍّ َٞ َف٣ْ٫ُ َذ ُٙ جْ
َ
وا لََعَ ٤َا  أ ُ َول٣َْ يُِْصَّ ٬ُ٧َب إَِلٍّ اَّللٍّ ُِْٖٙؽ اَّلَّ َو٦ْ٤َ َح

٬٥َُ٢ْٓنَ  ٬ُ٢ا وَُ٪٣ْ َح َٓ التوبة كاجبة على كل " :قاؿ ابن جزم  [.ُّٓ]آؿ عمراف: ىجسَذ
مؤمن مكلف بدليل الكتاب كالسنة كإٗناع األمة، كفرائضها ثبلثة: الندـ على الذنب 

ن حيث أضر ببدف أك ماؿ، كاإلقبلع عن الذنب من حيث عصي بو ذك اٛنبلؿ، ال م
كمهما  ،اُب أكؿ أكقات اإلمكاف من غًن تأخًن كال تواف، كالعـز أف ال يعود إليو أبدن 

ا االعرتاؼ بالذنب مقركنن  ا، كآداهبا ثبلثة:دن ا ٠ند  قضى عليو بالعود أحدث عزمن 
حملو ما تقدـ من  ؛اتباالنكسار، كاإلكثار من التضرع كاالستغفار، كاإلكثار من اٜنسن

السيئات، كمراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفر، كتوبة اٞنخلطٌن من الذنوب 
كتوبة العابدين من الفرتات، كتوبة السالكٌن من  ،، كتوبة العدكؿ من الصغائر(ِ)الكبائر

علل القلوب كاآلفات، كتوبة أىل الورع من الشبهات، كتوبة أىل اٞنشاىدة من 
واعث على التوبة سبعة: خوؼ العقاب، كرجاء الثواب، كاٝنجل من الغفبلت. كالب

  .(ّ)"اٜنساب، ك١نبة اٜنبيب، كمراقبة الرقيب القريب، كتعظيم باٞنقاـ، كشكر اإلنعاـ
 

 ج. اًلتباع:
ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ حمس: قاؿ اهلل  ُ َويَ ٬ُِِٓن ُُيْتِتُْس٣ُ اَّللٍّ َ َ٘احٍّتِ ٨ُْخ٣ْ ُُتِت٬ََّن اَّللٍّ ُٞ ٠ُْٛ إِْن 

٬ٌر رَِضي٣ٌ  ُٙ ُ َد َ ََل ُُيِبَّ  31ُذ٬ُ٧بَُس٣ْ َواَّللٍّ ٬َل َ٘إِْن ح٬ٍّْ١٬ََا َ٘إِنٍّ اَّللٍّ ـُ َ َوالؽٍّ ٬ا اَّللٍّ ُٓ ي ٌِ
َ
٠ُْٛ أ

                                                             

 (.ِِْ/ٔ(، تفسًن أيب السعود )ُِٕ/ ْ( انظر: تفسًن البيضاكم )ُ)
 اٞنخلطٌن: الذين خلطوا عمبلن صاٜننا كآخر سيئنا.( ِ)
 (.ٖٔ /ِتفسًن ابن جزم )( ّ)
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ا ليس دعول باللساف، كال ىيامن  إف حب اهلل [. ِّ -ُّف:مرا]آؿ ع ىجس32ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ 
لى ىداه، كٓنقيق كالسًن ع ، تباع لرسوؿ اهللبالوجداف، إال أف يصاحبو اال

، منهجو ُب اٜنياة. كإف اإل٬ناف ليس كلمات تقاؿ، كال مشاعر ْنيش، كال شعائر تقاـ
الذم ٪نملو   كعمل ّننهج اهلل ، كالرسوؿ  كلكنو طاعة هلل

 . الرسوؿ
عن اآلية األكٔب: ىذه اآلية الكر٬نة  ه(تفسًن )ُب   ابن كثًن اٜنافظ قاؿ

هلل، كليس ىو على الطريقة احملمدية فإنو كاذب ُب حاكمة على كل من ادعى ١نبة ا
دعواه ُب نفس األمر، حىت يتبع الشرع احملمدم كالدين النبوم ُب ٗنيع أقوالو كأحوالو،  

 من عمل عماًل ))أنو قاؿ:  عن رسوؿ اهلل  (:الصحيح)كما ثبت ُب 
 .(ُ)((ليس عليو أمرنا فهو رد

٬ا احمسعن اآلية الثانية:  كقاؿ ُٓ ي ٌِ
َ
٬َل َ٘إِْن ح٬ٍّْ١٬ََا٠ُْٛ أ ـُ َ َوالؽٍّ ٔنالفوا عن  :أم" ،ىجسَّللٍّ

َ ََل ُُيِبَّ ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ حمس ،أمره فدؿ على أف ٢نالفتو ُب الطريقة كفر، كاهلل ال ، ىجسَ٘إِنٍّ اَّللٍّ
٪نب من اتصف بذلك، كإف ادعى كزعم ُب نفسو أنو ٪نب هلل كيتقرب إليو، حىت 

     سل، كرسوؿ اهلل إٔب ٗنيع الثقلٌنخاًب الر  ، يتابع الرسوؿ النيب األمي
، بل أكلو العـز  بل اٞنرسلوف-الذم لو كاف األنبياء  ،-اٛنن كاإلنس-

 .(ِ)"ُب زمانو ٞنا كسعهم إال اتباعو، كالدخوؿ ُب طاعتو، كاتباع شريعتو -منهم
كمن تأمل ما ُب السًن كاألخبار الثابتة من شهادة  " : قيمالبن اكيقوؿ 

بالرسالة، كأنو صادؽ، فلم تدخلهم  لكتاب كاٞنشركٌن لو كثًن من أىل ا
ىذه الشهادة ُب اإلسبلـ، علم أف اإلسبلـ أمر كراء ذلك، كأنو ليس ىو اٞنعرفة فقط، 
ا كال اٞنعرفة كاإلقرار فقط، بل اٞنعرفة كاإلقرار كاالنقياد كالتزاـ طاعتو كدينو ظاىرن 

 .(ّ)"اكباطنن 

                                                             

 [.ُُٖٕ[، كمسلم ]ِٕٗٔ( أخرجو البخارم ُب )صحيحو( ]ُ)
 (.ِّ/ِانظر: تفسًن ابن كثًن )( ِ)
 (.ٖٓٓ/ّزاد اٞنعاد ) (ّ)
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عليو أف يقيم البينة، كالبينة  كرسولو   يدعي ١نبة اهلل فمن
كاآلية  ،كاجبة ك١نبة اهلل " :. قاؿ اآلمدم ىي االتباع كليست االبتداع
حملبة اهلل الواجبة، كيلـز من انتفاء  ؛الزمة دلت على أف متابعة النيب 

، كىو ٣نتنع  .(ُ)"البلـز انتفاء اٞنلزـك
 

 د. التقوى:
٫ْ حمس: قاؿ اهلل  َٓ ِ ْوََف ة

َ
َ ُُيِبَّ ال٥ُْخٍّٜنِيَ ةَََل ٦ْ٤َ أ ِ َواتٍََّق َ٘إِنٍّ اَّللٍّ  ]آؿ ىجسِػه

 [. ٕٔعمراف:
لتعدد مراتب  ؛كاٞنراتب متعددة ،صيانة اٞنرء نفسو عما يضر ُب اآلخرةكالتقول: 

 .(ِ)الضرر
حببو إٔب عباده،  أحبو اهلل، فإذا أحبو اهلل   بطاعة اهللالعبد إذا عمل ف

، كما أبغضو اهلل، فإذا أبغضو اهلل بغضو إٔب عباده  كإف العبد إذا عمل ّنعصية اهلل
 .(ّ) الد رداءركم ُب األثر عن أيب 

 
 ىػػ. الصبر:

اةِؽِي٦َ حمس: قاؿ اهلل  ُ ُُيِبَّ الهٍّ  [.ُْٔ]آؿ عمراف:  ىجسَواَّللٍّ

                                                             

(. إف بٌن اٞنلزـك كالبلـز تناسبه عكسي  بالنِّسبة للوجود كالعدـ. ُٕٔ/ ُاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ) (ُ)
، فكل ما كجدت الش مس كجد الضُّوء،  ، كالضُّوء الـز : الش مس ملزـك كتصوير اٞنسألة: أف نقوؿ مثبلن

، كليس كل ما انعدمت الش   مس انعدـ الض وء. كأف يأٌب الضُّوء من فيلـز من كجود اٞنلزـك كجود البلـز
. نقوؿ: يلـز من  . كالعكس بالنِّسبة للبلـز القمر مثبل أك الكهرباء، فبل يلـز من عدـ اٞنلزـك عدـ البلـز
، فبل  ، فيلـز من عدـ الضُّوء عدـ الش مس، كال يلـز من كجود البلـز كجود اٞنلزـك عدـ البلـز عدـ اٞنلزـك

 وء كجود الش مس.يلـز من كجود الضُّ 
 (.ُُُ/ُ( انظر: ركح اٞنعا٘ب )ِ)
[، كُب )األٚناء ٕٕٗ[، كالبيهقي ُب )الزىد الكبًن( ]ُٕٓٔٗ( أخرجو معمر بن راشد ُب )اٛنامع( ]ّ)

 (.ٔٓ/ُّ[، كذكره البغوم ُب )شرح السنة( )َُُْكالصفات( ]
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، أك عن معصيتو، أك على أقداره  حبس النفس على طاعة اهللكالصرب: 
 .(ُ)اٞنؤٞنة

 
 و. التوكل:

نِيَ حمس:  قاؿ اهلل َ ُُيِبَّ ال٥ُْخ٬ََُّكِ  [.ُٗٓ]آؿ عمراف:  ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
مع األخذ باألسباب  كاالعتماد عليو تفويض األمر إٔب اهلل  :لتوكلا

، كىو ِنبلؼ التواكل الذم ىو اعتماد على لتحصيل اٞننافع كدفع اٞنضار اٞنشركعة؛
 ب اٞنشركعة.ُب الرزؽ كُب كل شؤكف اٜنياة من غًن أخذ باألسبا اهلل 

 
 ز. العدؿ والقسط: 

ٍِنيَ حمس: قاؿ اهلل  ِف ْٜ َ ُُيِبَّ ال٥ُْ  [.ِْ]اٞنائدة: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
كضع األمور ُب مواضعها، كإعطاء كل ذم حق حقو، كالقسط: العدؿ، العدؿ: 

   قواـ الدنيا كالدين، كسبب صبلح العباد كالببلد. بوك 
 

 لكافرين:ح. التواضع والرحمة للمؤمنين، والعزة على ا
ُ حمس: قاؿ اهلل  ِِت اَّللٍّ

ْ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ٦ْ٤َ يَْؽحَػٍّ ٨ِ٤ُْس٣ْ َخ٦ْ دِي٩ِ٨ِ ََ٘ف٬َْف يَأ ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
يَا أ

 ِ بِي٠ِ اَّللٍّ ـَ ةٍ لََعَ ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ ُُيَا٪ُِػوَن ِِف  ِْؾٍّ
َ
ذ١ٍٍِّث لََعَ ال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي أ

َ
٬ٍْم ُُيِت٣ْ٫َُّ َويُِطت٩َُ٧٬َّ أ َٜ ِ  َوََل ة

 [.ْٓ]اٞنائدة:  ىجس٬َُ٘ن ل٤َْ٬َثَ ََيَا
ر٘ناء ألىل  فهم صفات القـو الذين ٪نبهم، ففي ىذه اآلية ذكر اهلل 
، يبلغوف رساالت اهلل أقوياء على أعدائهم الكافرينك  ،دينهم كإخواهنم من اٞنؤمنٌن

  ا إال اهلل  .ك٫نشونو كال ٫نشوف أحدن
 

  
                                                             

 (.ُْٕ /ِ: تفسًن القرطيب )(، كانظرَِٖ/ِتفسًن الفآنة كالبقرة، ١نمد بن صاّب العثيمٌن ) (ُ)
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 ص:ط. الثبات أماـ العدو صفوفًا كالبنياف المرصو 
ج٣ْ٫ٍُّ ةُنْيَاٌن حمس: قاؿ اهلل 

َ
أ َٞ ا  ًّٙ بِي٩ِ٢ِ َن ـَ اح٬ُ٢َِن ِِف  َٜ ِي٦َ ُح َ ُُيِبَّ اَّلٍّ إِنٍّ اَّللٍّ

كالقتاؿ ُب  ،كلكنو ىو القتاؿ ُب سبيلو ،فليس ىو ٠نرد القتاؿ [.ْ]الصف: ىجسَمؽُْن٬ٌص 
 .كالقتاؿ ُب ثبات كصمود، تضامن مع اٛنماعة اٞنسلمة داخل الصف

 
 المصائب والكوارث:ي. اًلبتالء ب

للعبد اٞنؤمن: صربه كرضاه على ما يصيبو من  كمن عبلمة حب اهلل 
إف عظم الجزاء مع عظم الكوارث، كما يقع عليو من االبتبلء؛ ففي اٜنديث: ))

فمن رضى  ،ا ابتالىموإف اهلل إذا أحب قومً  ،والصبر عند الصدمة األولى ،البالء
فاٞنصائب كالببلء امتحافه للعبد، كىي  .(ُ)((ومن سخط فلو السخط ،فلو الرضا

 .لو  عبلمة على حب اهلل
بأنواع  ((ا ابتالىمقومً  وإف اهلل إذا أحبَّ ")) :قاؿ العبلمة اٞنناكم 

غًنة منو عليهم  ،كيفرغ قلوهبم من الشغل بالدنيا ،حىت ٬نحصهم من الذنوب ؛الببليا
 ،ككدر الدنيا ،و من ضنك اٞنعيشةكٗنيع ما يبتليهم ب .أف يقعوا فيما يضرىم ُب اآلخرة

 : قاؿ .كصربىم ُب اجملاىدة ،ليشهد صدقهم معو ؛كتسليط أىلها
ْعَتاَرُك٣ْ حمس

َ
اةِؽِي٦َ َوَجت٬َُ٢ْ أ ٣ََ٢ْٓ ال٥َُْشا٪ِِػي٦َ ٨٤ُِْس٣ْ َوالهٍّ  ىجسَونَلَت٧٬َُ٢ٍُّْس٣ْ َضِتٍّ جَ

 . (ِ)"[ُّ]١نمد:
ومن جزع  ،صبر فلو الصبر فمن ،ا ابتالىمإذا أحبَّ اهلل قومً كُب اٜنديث: ))

  .(ّ)((فلو الجزع

                                                             

[، كقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: القضاعي ِّٔٗ[، كالرتمذم ]َُّْ( أخرجو ابن ماجو ]ُ)
 [ عن أنس. ِّٓٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]ُُُِ]

 (.ِْٔ/ُ( فيض القدير )ِ)
(: ُِٗ/ِيثمي )[. قاؿ اٟنُِّْٔ، ِّّّٔ، ِِّّٔ( أخرجو أ٘ند ُب )مسنده( عن ١نمود بن لبيد ]ّ)

 =[. قاؿ اٜنافظ ُبِّٕٗ"ركاه أ٘ند كرجالو ثقات". كما أخرجو: البيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]
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وإذا  ،الدنيا يإذا أراد اهلل بعبده الخير عجَّل لو العقوبة فاٜنديث: ))كُب 
حىت  :أم ،(ِ)((يـو القيامة (ُ)بو يُػَوافيأراد اهلل بعبده الشر أمسك عنو بَذنْبو حتى 

َؼاحمس،  لو على كاىلوحامبلن  يأٌب العبد بذنبو يـو القيامة َٓ بََْق َو١َ
َ
َكػَّ َوأ

َ
ِ أ  ىجسُب اْْلِعَؽة

 [.ُِٕ]طو:
عن  :يعينو كيصربه  على ما أصابو من الببلء كما ُب اٜنديث كاهلل 

ككانت لو صحبة من رسوؿ اهلل -إبراىيم بن مهدم السلمي عن أبيو، عن جده 
  قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل  :إف العبد إذا سبقت لو ))يقوؿ

 ((ابتاله اهلل في جسده، أو في مالو، أو في ولده من اهلل منزلة، لم يبلغها بعملو

                                                                                                                                                                    

  (: "ركاتو ثقات إال  أف ١نمود بن لبيد اختلف ُب ٚناعو من النيب  َُٖ/َُ)الفتح( )=
 كقد رآه كىو صغًن، كلو شاىد من حديث أنس عند الرتمذم كحسنو".   

"أم: ال ٩نازيو بذنبو حىت ٩نيء ُب اآلخرة متوفر الذنوب كافيها، فيستوُب حقو من  : الطييبقاؿ  (ُ)
أم: بذنبو. قاؿ الطييب: الضمًن  ()بو()ا. أم: ٩نازيو جزاء كافين  ()حىت يوافيو(كُب لفظ: )العقاب" 

كلعل  : . قاؿ القارمػاٞنرفوع راجع إٔب اهلل تعأب، كاٞننصوص إٔب العبد، ك٩نوز أف يعكس اىػ
شرح الطييب على مشكاة ((. انظر: حىت يواُب بو)) (:الرتمذم)ُب ىو ك  .اٞنبلقاة :اٞنوافاة حينئذ ّنعىن
التيسًن (، ُُِْ/ّ) مرقاة اٞنفاتيح(، َُّٓ/ْ) )الكاشف عن حقائق السنن( :اٞنصابيح اٞنسمى بػ

 (.ْٔ/ُبشرح اٛنامع الصغًن )
اهلل بن مغفل، كعن عمار بن ياسر. حديث أنس: أخرجو ( اٜنديث مركم عن أنس، كأيب ىريرة، كعبد ِ)

[، ٕٖٗٗ[، اٜناكم ]ِْْٓ[، كقاؿ: "حسن غريب". كأخرجو أيضنا: أبو يعلى ]ِّٔٗالرتمذم ]
(، ُٖٖ/ٓ: أخرجو ابن عدم )[. حديث أىب ىريرة ُّٔكالبيهقي ُب )األٚناء كالصفات( ]

بٌن". حديث عبد اهلل بن مغفل: أخرجو [ علي بن ظبياف، كقاؿ: "الضعف على حديثو ُّْٔترٗنة ]
(: "ركاه أ٘ند، كالطربا٘ب، كرجاؿ أ٘ند رجاؿ الصحيح، ُُٗ/َُ[. قاؿ اٟنيثمي )َُٖٔٔأ٘ند ]

[، كاٜناكم ُُِٗ[، كابن حباف ]ّٖٗككذلك أحد إسنادم الطربا٘ب". كما أخرجو الركيا٘ب ]
[. ّٗٓٗعب اإل٬ناف( ][ كصححو، ككافقو الذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شُّّٖ، ُُِٗ]

(: "ركاه الطربا٘ب، كإسناده جيد". كانظر: كنز العماؿ ُِٗ/َُحديث عمار بن ياسر: قاؿ اٟنيثمي )
[. كقاؿ العراقي: "أخرجو أ٘ند كالطربا٘ب بإسناد صحيح من ركاية اٜنسن عن عبد اهلل بن معقل ُٕٗٔ]

. ككصلو الطربا٘ب أيضنا من ركاية اٜنسن عن  عمار بن ياسر، كركاه أيضنا من حديث ابن مرفوعنا كمتصبلن
عباس، كقد ركل الرتمذم كابن ماجو اٞنرفوع منو من حديث أنس، كحسنو الرتمذم" اٞنغين عن ٘نل 

 (. ُْٖٕاألسفار )ص:
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ثم صبره على ذلك حتى يبلغو المنزلة التي سبقت ))قاؿ أبو داكد: زاد ابن نفيل: 
 .(ُ)((لو من اهلل تعالى

٪نط  :أم ،(ِ)((ِحطَّةٌ ومن ابتاله اهلل ببالء في جسده فهو لو كُب اٜنديث: ))
 بو منو ذنوبو.

 .ا بدكف اختيارهقدرن  اٞنؤمنيقع على  اكاٞنقصود من الببلء ىنا: م
ككاف النيب ألنو قد يفنت كال يصرب.  ؛كال يسعى اليو ،ال يتمىن الببلءكاٞنسلم 
 عن أيب ىريرة :يتعوذ من جهد الببلء، ففي اٜنديث : (( كاف
يتعوذ من جهد البالء، ودرؾ الشقاء، وسوء القضاء،  رسوؿ اهلل 

 . (ّ)((وشماتة األعداء
تعوذوا باهلل من جهد البالء، ودرؾ الشقاء، وسوء القضاء، ية: ))كُب ركا

 .(ْ)((وشماتة األعداء
 من اٞنسلمٌن قد عاد رجبلن  ،أف رسوؿ اهلل   عن أنسك 

ىل كنت تدعو بشيء )): خفت فصار مثل الفرخ، فقاؿ لو رسوؿ اهلل 
اآلخرة، فعجلو قاؿ: نعم، كنت أقوؿ: اللهم ما كنت معاقيب بو ُب  ،((؟أو تسألو إياه

                                                             

)إف الرجل ليكوف لو عند اهلل اٞننزلة، )( اٜنديث مركم عن ١نمد بن خالد السلمي عن أبيو عن جده، بلفظ: ُ)
أبو ك [. ِِّّٖ. كقد أخرجو أ٘ند ](ل، فبل يزاؿ اهلل يبتليو ّنا يكره حىت يبلغو إياىا(فما يبلغها بعم

[، كالطربا٘ب ِّٗ[، كأبو يعلى ]ُُْٔ[، كابن أيب عاصم ُب )اآلحاد كاٞنثا٘ب( ]ََّٗداكد ]
[ كالبيهقي ُب )السنن( ِٕٔٔ[، كأبو نعيم ُب )معرفة الصحابة( من طريق اٜنسن بن سفياف ]َُٖ]
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبًن(، ِِٗ/ِ[. قاؿ اٟنيثمي )ّٖٗٗ[، كُب )شعب اإل٬ناف( ]ِِّّٖ]

 ك)األكسط(، كأ٘ند، ك١نمد بن خالد، كأبوه ٓب أعرفهما، كاهلل أعلم". 
[، ٖٕٖ(، كأبو يعلى ]ُِ/ٕ[، البخارم ُب )التاريخ الكبًن( )َُٗٔ[، كأ٘ند ]ِِٕ( أخرجو الطيالسي ]ِ)

"فيو يسار بن أيب سيف كٓب أر من كثقو كال جرحو، كبقية رجالو ثقات".  (:ََّ/ِقاؿ اٟنيثمي )
[، ُٕٖٔٓ[، كالبيهقي ُب )السنن الكربل( ]ُّٓٓ[، كاٜناكم ]ِٓٔكأخرجو أيضنا: الشاشي ]

 [، كقاؿ: "إسناده حسن". ُُُٖكالضياء ]
 [.َِٕٕ[، مسلم ]ّْٕٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.ُٔٔٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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أو ًل -سبحاف اهلل ًل تطيقو )) :ٕب ُب الدنيا، فقاؿ رسوؿ اهلل 
أفال قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب  -تستطيعو

 .(ُ)قاؿ: فدعا اهلل لو، فشفاه ،((النار
 .فإذا أصابو الببلء صرب كشكر ،على العافية ٪نمد اهلل كاٞنسلم 

ب عبده اٞنؤمن الذم ٪نبو كىو كرٙب يؤدِّ "إف  اهلل تعأب  :قيم قاؿ ابن ال
ا، كأما من سقط من عينو كىاف عليو، ا حذرن بأدٗب زل ة كىىٍفوىة، فبل يزاؿ مستيقظن  ،عنده

ا أحدث لو نعمة، كاٞنغركر يظن أف فإنو ٫نيىلِّي بينو كبٌن معاصيو، ككلما أحدث ذنبن 
ذلك عٌن اإلىانة، كأنو يريد بو العذاب الشديد  ذلك من كرامتو عليو، كال يعلم أف

ا إذا أراد اهلل بعبد خيرً )) كالعقوبة ال ي ال عاقبة معها، كما ُب اٜنديث اٞنشهور: 
حتى  َعجََّل لو عقوبتو في الدنيا، وإذا أراد بعبد َشرِّا َأْمَسَك عنو عقوبتو في الدنيا

 .(ِ)((يـو القيامة بو ىيُواف
ى اٞنؤمن من االبتبلء باٞنصائب كالكوارث ال يعين أنو بعيد فتبٌن أف ما يقع عل

، فقد قريب من اهلل ، كما يغدؽ على العبد من النعم ال يعين أنو عن اهلل 
دائمنا للعبد، كال النقمة   ا دليل حب اهللفليست النعمة دائمن يكوف استدراجنا، 

 . دليل بغض اهلل 
خًن لك من نعمة تنسيك  اهلل : "مصيبة تقبل هبا على قاؿ بعض السلف

 . (ّ)" ذكر اهلل
ألف ما يكرىو يهيجو  ؛"ما يكره العبد خًن لو ٣نا ٪نب : قاؿ ابن عيينةك 

 .(ْ)للدعاء، كما ٪نبو يلهيو"
  

                                                             

 [.ِٖٖٔسلم ]( صحيح مُ)
 (. كاٜنديث تقدـ ٔنر٩نو.َٔٓ/ّ( زاد اٞنعاد )ِ)
 (.ُٕٓ( انظر: تسلية أىل اٞنصائب، ١نمد بن ١نمد، مشس الدين اٞننبجي )ص: ّ)
 [.ٗٓٓٗ( شعب اإل٬ناف ]ْ)
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مثل المؤمن مثل السنبلة، تستقيم مرة، وتخر مرة، ومثل كُب اٜنديث: ))
ىو كثًن  :أم، "(ُ)((تشعراألرزة، ًل تزاؿ مستقيمة حتى تخر، وًل  مثلالكافر 

عنو  ليكفر ؛اك٫نلو من ذلك أحيانن  ،فيمرض كيصاب ،االسقاـ ُب بدنو كمالو
 .(ِ)"ذنوبو

"فمن ٍب ٬نيل ٬ننة كيسرة. كاٞننافق على حالة كاحدة من دكاـ الصحة ُب نفسو 
ذلك باٞنؤمن؛ ليصرفو إليو ُب كل حاؿ، فكلما سكنت نفسو  كأىلو، كيفعل اهلل 

اٟنا عنو؛ ليدعوه بلسانو كجنانو؛ ألنو ٪نب صوتو، فاختبلؼ األحواؿ ٕنيل إٔب شيء أم
؛ ، كاٞننافق كإف اختلفت عليو األحواؿ ال يرده ذلك إٔب ربو باٞنؤمن إٔب اهلل 

ألنو أعماه كختم على قلبو، فنفسو كاٝنشب اٞنسندة ال ٕنيل لشيء، كقلبو كاٜنجر، 
ال هتتز حىت ٓنصد ّننجل اٞنوت. كمقصود  بل أشد، ليس فيو رطوبة اإل٬ناف، كاألرز

اٜنديث: أف ٪نذر اٞنؤمن دكاـ السبلمة؛ خشية االستدراج، فيشتغل بالشكر، كيستبشر 
 .(ّ)باألمراض كالرزايا"

ال  ةكما أف السنبل  ،ال يكاد ٬نر عليو يـو ًببل ببلء ةأف اٞنؤمن ًمٍثلى السنبل :كاٞنعىن
ككذلك الكافر ال  ،شجرة األرزة ال تكاد هتتزلتقليب الرياح ٟنا، ككذلك  ؛تكاد تثبت

فيض النعم إٔب سلبها، كمن  ؛ حىت يهوم مرة كاحدة، فينقلب منيكاد يصيبو الببلء
الصحة إٔب اٞنرض، كمن األمن إٔب اٝنوؼ، كمن االنبساط إٔب الضيق، كمن النعيم إٔب 

 السبلمة كالعافية. العذاب، كمن اٜنياة إٔب اٞنوت. نسأؿ اهلل 

                                                             

(: "ركاه البزار بسند رجالو ثقات". ِّٗ/ِ[. قاؿ اٟنيثمي ُب )اجملمع( )ُِٖٕ، ُِٕٕ( أخرجو البزار ]ُ)
(. ك)األرزة( بفتح اٟنمزة كفتح الراء اٞنهملة ٍب زام على ما ذكره أبو ُِٓ/ٓض القدير )كانظر: في

: بكسر الراء بوزف: فاعلة، كىي النابتة ُب األرض. كقيل: بسكوف الراء عمرك. كقاؿ أبو عبيدة 
(، كانظر: مشارؽ ُِٓ/ٓشجر معركؼ بالشاـ، كىو شجر الصنوبر كالصنوبر ٖنرهتا. فيض القدير )

 (.ِٕ/ُنوار، للقاضي عياض، مادة: )أرز( )األ
 (.ِّٕ/ِالتيسًن بشرح اٛنامع الصغًن )( ِ)
 (.ُِٓ/ ٓفيض القدير )( ّ)
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مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تُػَفيّْئُػَها الريح مرة، وتعدلها )الصحيح(: )) كُب
 (ُ)((مرة، ومثل المنافق كاألرزة، ًل تزاؿ حتى يكوف اْنِجَعافُػَها مرة واحدة

مثل المؤمن كمثل الَخاَمة من الزرع، من حيث أتتها الريح  كُب ركاية: ))
فاجر كاألرزة، َصمَّاَء معتدلة، حتى يقصمها كفأتها، فإذا اعتدلت َتَكفَّأُ بالبالء، وال

 .(ِ)((اهلل إذا شاء
٪نىًٍملي مىا  كقد دؿ اٜنديث على أف القوم  " : الفرج ابن اٛنوزم قاؿ أبو

كمن  .، إال أنو كلما قويت اٞنعرفة باٞنبتلى ىاف الببلء الشديدبوكىالض عيف يػيٍرفىق  ،٘نىىل
ُب  (ّ)يبلء عليو، كأعلى منو من يرل تصرؼ اٞنبتلً أىل الببلء من يرل األجر فػىيػىهيوف الب

                                                             

باٝناء اٞنعجمة كٔنفيف  ()كاٝنامة()[. قولو: َُِٖ[، كاللفظ لو. مسلم ]ّْٔٓصحيح البخارم ]( ُ)
كيسرة. كأصل التفيئة:  كٕنيلها ٬ننة : ٓنركهاأم ()تفيئها()اٞنيم: الغض الرطب من النبات أكؿ ما ينبت. 

إلقاء الفيء على الشيء، كىو الظل، فالريح إذا أمالتها إٔب جانب ألقت ظلها عليو. ذكره القاضي. 
: انقبلعها. كاٞنعىن كما ذكر اٞنناكم: أف ()ا٤نعافها()قائمة ال تلٌن.  ()ال تزاؿ()ترفعها.  ()تعدٟنا()

كمالو، كذا مكفر لسيئاتو رافع لدرجاتو، كالكافر قليلها، كإف حل بو اٞنؤمن كثًن اآلالـ ُب بدنو كأىلو 
(. كينظر اٞنعىن مفصبلن ُب )فتح ُِٓ/ٓشيء ٓب يكفر، بل يأٌب هبا تامة يـو القيامة. فيض القدير )

(، إكماؿ اٞنعلم، للقاضي عياض ُِّ/ٓ(، مرعاة اٞنفاتيح )َُٔ/َُالبارم(، البن حجر )
(ٖ/ُِٕ.)  

بفتح الكاؼ كالفاء كاٟنمزة، أم: أمالتها. كنقل ابن  ()كفأهتا()[. ْٕٔٔ، ْْٔٓارم ]صحيح البخ( ِ)
تقلب باٞنصيبة. أم: اٞنؤمن إذا أصابو  ()تكفأ بالببلء()التٌن أف منهم من ركاه بغًن ٨نزة كأنو سهلها. 

ر٘نة. ، فانقلب الببلءي خًننا ك ، فإذا زاؿ عنو قاـ كاعتدؿ بشكر اهلل ببلء رضي بقدر اهلل 
من القصم، كىو الكسر مع اإلبانة، أم: فصل األجزاء عن  ()يقصمها()صلبة شديدة.  ()صماء()

(، عمدة القارم، للعيين َُٕ/َُبعضها. انظر اٞنعىن مفصبلن ُب )فتح البارم(، البن حجر )
(ُِ/َُِ.) 

ٍء ٦َِ٤ اْْل٬َِْف َواْْل٬ُِع  َونَلَت٧٬َُ٢ٍُّْس٣ْ حمس :اهلل . قاؿ ىو اهلل  -بصيغة اسم الفاعل-اٞنبتًلي ( ّ) بََِشْ
اةِؽِي٦َ  ِ الهٍّ ِؿ َواثل٥ٍََّؽاِت َوبَّْشِ ُٙ جْ

َ
ْم٬َاِل َواْْل

َ
ٍم ٦َِ٤ اْْل ْٜ َوَجت٬٢ُُْك٣ْ حمس: كقاؿ  [،ُٓٓ]البقرة: ىجسَوَج

ِ َواْْلَْْيِ ِ٘خ٨َْثً  ّ (: "تصرؼ ُٗٓ/ُك)فيض القدير( ) (،ُِ/َُكُب )الفتح( ) [.ّٓ]األنبياء: ىجسةِالْشٍّ
 لك ُب ملكو فيسلم كال يعرتض" مكاف: "تصرؼ اٞنبتًلي ُب ملكو" كاٞنعىن كاحد.اٞنا
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التلذذ بضرب  :، كهناية اٞنراتب(ُ)كأرفع منو من تشغلو ١نبة اٜنق عن كقع الببلء ملكو،
 .(ِ)"ألنو عن اختياره نشأ ؛اٜنبيب
 

 ؾ. اإليماف وسالمة المعتقد:
إف اهلل يعطي الدنيا من يحب ومن ًل يحب، وًل يعطي جاء ُب اٜنديث: ))

 .(ّ)((يماف إًل من يحباإل
 

 :تعالى ؿ. الصالة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل اهلل
أف يوفقو ألداء الصبلة على كقتها، كلرب  :للعبد كمن عبلمة ١نبة اهلل 

أم العمل  : النيب سئل فقد :الوالدين، كللجهاد ُب سبيل اهلل 
 ((ثم بر الوالدين)): ٍب أم؟ قاؿ: قيل ،((الصالة على وقتها))إٔب اهلل؟ قاؿ:  أحبُّ 

 .(ْ)((الجهاد في سبيل اهلل)): ٍب أم؟ قاؿ: قيل
 

                                                             

 ( ُب اٞنصادر السابقة: "من شغلتو احملبة عن طلب رفع الببلء".ُ)
 (.ِٕٖ/ُكشف اٞنشكل من حديث الصحيحٌن، البن اٛنوزم )( ِ)
[، قاؿ اٟنيثمي ِّٕٔأ٘ند ][، ك ّْْ( اٜنديث مركم عن عبد اهلل بن مسعود، كقد أخرجو ابن أيب شيبة ]ّ)

(: "رجالو كثقوا كُب ِِٖ/َُ(: "رجاؿ إسناده بعضهم مستور، كأكثرىم ثقات". كقاؿ ُب )ّٓ/ُ)
[، كالطربا٘ب ُب ٕٕٖ[، كالشاشي ]ٕٕٕ[، كالدكاليب ]َِِٔبعضهم خبلؼ". كما أخرجو البزار ]

. كأخرجو أيضنا: البيهقي [ كقاؿ: "صحيح اإلسناد". ككافقو الذىيبْٗ[، كاٜناكم ]َٖٗٗ)الكبًن( ]
، َُٕٔ[. كضعفو األلبا٘ب مرفوعنا ُب )ضعيف الرتغيب كالرتىيب( ]ُُّٔٓب )شعب اإل٬ناف( ]

[، كقاؿ ُب ُُٕٓ[، كصححو موقوفنا على ابن مسعود ُب )صحيح الرتغيب كالرتىيب( ]ُُٗٓ
[: "فيظهر ُِْٕ)صحيح األدب اٞنفرد(: "صحيح موقوؼ ُب حكم اٞنرفوع". كقاؿ ُب )الصحيحة( ]

من ىذا التخريج أف األصح ُب إسناد اٜنديث أنو موقوؼ، لكن ال ٫نفى أنو ُب حكم اٞنرفوع؛ ألنو ال 
[، "قاؿ: الدارقطين: رفعو ٗناعة َُُْيقاؿ من قبل الرأم". كقاؿ ابن اٛنوزم ُب )العلل اٞنتناىية( ]

 ككقفو ٗناعة، كالصحيح اٞنوقوؼ". 
 [.ٖٓ، مسلم ][َٕٗٓ، ِٕٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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 :أدومو : أحب العمل إلى اهللـ. 
 النيب ، فقد سئلللعبد: مداكمة العبد على الطاعات كمن عبلمة ١نبة اهلل 

:  ُّ((أدومو وإف قل))العمل أحبُّ إٔب اهلل؟ قاؿ:  أم(ُ). 
دخل عليها كعندىا امرأة، قاؿ:  لنيب أف ا  عن عائشةك 

مو، عليكم بما تطيقوف، ))قالت: فبلنة، تذكر من صبلهتا، قاؿ:  ((؟من ىذه))
 . (ِ)ككاف أحب الدين إليو ماداـ عليو صاحبو ((،فواهلل ًل يمل اهلل حتى تملوا

اٜنث على اٞنداكمة على العمل، كأف قليلو الدائم، خًن من كثًنه كُب اٜنديث: 
بدكاـ القليل تدـك الطاعة، كيثمر ذلك، ُنيث يزيد على الكثًن اٞننقطع ف ؛ينقطع الذم

 .(ّ)أضعافنا كثًنة
 

 : داود وصياـ صالة إلى اهلل  والصياـ أحب الصالةف. 
للعبد أف يوفقو للصبلة ُب جوؼ الليل، كلصياـ  كمن عبلمة ١نبة اهلل 

أحب الصالة إلى ٜنديث: ))كقد جاء ُب ا ،التطوع، كما كاف نيب اهلل داكد 
صياـ داود، وكاف يناـ نصف  :وأحب الصياـ إلى اهلل ، صالة داود :اهلل

 .(ْ)((اا، ويفطر يومً الليل ويقـو ثلثو، ويناـ سدسو، ويصـو يومً 
 .(ٓ)((ًل صـو فوؽ صـو داودكُب اٜنديث كذلك: ))

                                                             

 [.ُِٖٖ، ِٖٕ( صحيح مسلم ]ُ)
، أم: من كثرة ()تذكر من صبلهتا()[. ٖٕٓ، ِٖٕ[، مسلم ]ُٖٔٓ، ُُُٓ، ّْ( صحيح البخارم ]ِ)

: اشتغلوا ّنا ()عليكم ّنا تطيقوف()صبلهتا، كأهنا ال تناـ الليل. )مو( اسم فعل ّنعىن: اكفف. 
: ال يقطع عنكم ثوابو إال  إذا انقطعتم (اهلل حىت ٕنلوا( )ال ٬نل)تستطيعوف اٞنداكمة عليو من األعماؿ. 

 .()إٔب اهلل()، كُب ركاية: إٔب النيب  ()إليو()عن العمل بسبب إفراطكم فيو. 
(، مرعاة اٞنفاتيح ُِٖ/ٕ(، عمدة القارم، للعيين )ُٕ/ٔ( انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)

(ْ/َِْ.) 
 [.ُُُّ( صحيح البخارم ]ْ)
 [.ُُٗٓ[، مسلم ]ِٕٕٔ، َُٖٗحيح البخارم ]( صٓ)
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 س. العناية والتدبير:
حسن التدبًن لو، فًنبيو من " :للعبد  اهلل ةبكمن أقول العبلمات على ١ن

الطفولة على أحسن نظاـ، كيكتب اإل٬ناف ُب قلبو، كينور لو عقلو، فيتبع كل ما يقربو 
كينفره عن كل ما يبعد عنو، ٍب يتواله بتيسًن أموره من غًن  ،إٔب ١نبوبو كىو اهلل 

ا،  ة شغلو بو عن  فإذا زادت احملبذؿ للخلق، كيسدد ظاىره كباطنو، ك٩نعل ٨نو ٨نًّا كاحدن
 .(ُ)يء"كل ش

اللهم )) :أمرى العبد، كمن دعاء النيب  فما أعظم أف يتؤب اهللي 
رحمتك أرجو، فال تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلو، ًل إلو إًل 

  .(ِ)((أنت
 

 نكر:والنهي عن الم بالمعروؼاألمر ع. صلة األرحاـ و 
أحب لصلة األرحاـ، فإهنا من  قوأف يوف :للعبد كمن عبلمة ١نبة اهلل 

٣نا للعبد، ك  قطيعة األرحاـ من موانع ١نبة اهلل أف كما   ، األعماؿ إٔب اهلل
عن قتادة، عن رجل من خثعم قاؿ: أتيت النيب ؛ ف(ّ)العقاب ُب اآلخرةيوجب 
  كىو ُب نفر من أصحابو قاؿ: قلت: أنت الذم تزعم أنك رسوؿ اهلل؟

إيماف )): يا رسوؿ اهلل، أم األعماؿ أحب إٔب اهلل؟ قاؿ: قاؿ: قلت ،((نعم))قاؿ: 
                                                             

 (.ّٖٓ( ٢نتصر منهاج القاصدين )ص:ُ)
[، كأ٘ند ُِْٓٗ[، كابن أىب شيبة ]َُٗاٜنديث مركم عن أيب بكرة. كقد أخرجو الطيالسي ] (ِ)

[، كالنسائي          ُب ََٗٓ[، كأبو داكد ]َُٕ[، كالبخارم ُب )األدب اٞنفرد( ]ََِّْ]
"ركاه الطربا٘ب كإسناده  (:ُّٕ/َُ[. قاؿ اٟنيثمي )َُُِْ]كابن حباف  [،َُُِْ)الكربل( ]

)يا فاطمة ما ٬ننعك أف تسمعي ما أكصيك بو أف تقوٕب: يا حي يا قيـو )حسن". كُب ركاية عن أنس: 
[، ّٖٔٔأخرجو البزار ] (بر٘نتك أستغيث، فبل تكلين إٔب نفسي طرفة عٌن، كأصلح ٕب شأ٘ب كلو(

[ ُِّٗ[، كالضياء ]ْٕٓ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]َََِكاٜناكم ][، ََُّّالنسائي ]
(: "ركاه البزار، كرجالو رجاؿ الصحيح غًن عثماف بن ُُٕ/َُكقاؿ: "إسناده حسن". قاؿ اٟنيثمي )

 موىب، كىو ثقة".
(ّ.  ( سيأتيك مبحث: )١نبة األرحاـ( مستقبلن
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قاؿ: قلت: يا  ،((ثم صلة الرحم))قاؿ:  (ُ)قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ ،((باهلل
. قاؿ: قلت: يا رسوؿ ((اإلشراؾ باهلل))رسوؿ اهلل، أم األعماؿ أبغض إٔب اهلل؟ قاؿ: 

ثم ))لت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ قاؿ: قاؿ: ق((، ثم قطيعة الرحم))اهلل، ٍب مو؟ قاؿ: 
  .(ِ)((والنهي عن المعروؼ ،األمر بالمنكر

: أف يأمر العبد باٞنعركؼ للعبد ١نبة اهلل فتبٌن من اٞنفهـو أف من عبلمة 
  كىو اٞنهم الذم ابتعث اهلل ،القطب األعظم ُب الدينكينهى عن اٞننكر؛ فإنو "

لتعطلت النبوة كاضمحلت  ؛ل علمو كعملوبساطو كأ٨ن مكلو طو  ،لو النبيٌن أٗنعٌن
كخربت  ،كاتسع اٝنرؽ ،كاستشرل الفساد ،كشاعت اٛنهالة ،كفشت الضبللة، الديانة
 .(ّ)"كىلك العباد ،الببلد

 
 :التقي الغني الخفيؼ. 
للعبد ما جاء ُب اٜنديث من قولو  عبلمات ١نبة اهلل من أعظم إف 
: (( ،الخفيإف اهلل يحب العبد التقي، الغني))(ْ) ، كاٞنراد بالغىن إما

 بل لكونو يػىعيوؽ ،احملبوب، أك غىن اٞناؿ. كاٞناؿ غًن ١نذكر لعينو غىن النفس، كىو الغىن
ككم من  ، عن اهلل و غناهي ٓب يشغلٍ  ، فكم من غينٍّ عن اهلل  العبد يىٍشغىلي ك 

ين على الفقًن فالتحقيق أنو ال يطلق القوؿ بتفضيل الغ،  و فقره عن اهلللى غى فقًن شى 
 كعكسو.
اٝنامل الذكر اٞنعتزؿ عن الناس الذم ٫نفي  :أم -ِناء معجمة- ((الخفي)ك)

إشارة إٔب أف أحب العمل: ما كاف  :. ففي اٜنديث(ٓ)ليتفرغ للتعبد ؛عليهم مكانو
                                                             

 ( ىي ىاء السكت، كىو استفهاـ، أم: ٍب ماذا؟.ُ)
(:  "ركاه أبو يعلى، كرجالو رجاؿ ُُٓ/ٖ[، قاؿ اٟنيثمي )ّٖٗٔيعلى ُب )مسنده( ]أخرجو أبو  ( ِ)

 الصحيح غًن نافع بن خالد الطاحي كىو ثقة".
  (.َّٔ/ِ( انظر: إحياء علـو الدين، لئلماـ الغزإب )ّ)
 [.ِٓٔٗ(  أخرجو مسلم ُب )صحيحو( ]ْ)
 (.ِٕٔ/ُُ، البن حجر )(، فتح البارمِٖٖ/ِ( انظر: فيض القدير )ٓ)
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ا عن الرياء، كأف عبادة اٝنفاء فيها طهارة للقلب من النفاؽ، خالصنا هلل  ، كبعيدن
 . إال اٝنالقعلى عملو كال يشهد  ،اٝنلقحيث يغيب 

 
 :الرفقص.  

 احملبة(.خبلؽ تورث كسيأٌب بيانو ُب )األ
 

 ؽ. الجماؿ:
إف اهلل جاء ُب اٜنديث: )): اٛنماؿ كما  كمن الصفات ال ي ٪نبها اهلل 

 .(ُ)((جميل يحب الجماؿ
يعين: إذا كاف ىذا التجمل  (( أم: التجمل منكم ُب اٟنيئة،يحب الجماؿ)) 

من تشبو من الرجاؿ بالنساء ُب غًن تكلف كال تشبو بغًن اٞنسلمٌن، كمن غًن من 
عدـ التكلف، ك  ،ذلك ُب النساء من حيث االلتزاـ باللباس الشرعي مثلى  لٍ كقي ، الزِّمِّ 

 كعدـ التشبو بالرجاؿ ُب اٟنيئة كاٞنلبس.
كامل ُب أٚنائو كصفاتو، فلو الكماؿ اٞنطلق من كل  ذلك أنو  كسرُّ 

ك٪نب أٚناءه كصفاتو، ك٪نب ظهور آثارىا ُب خلقو، فإف ذلك من لواـز كمالو،  كجو،
٪نبُّ الوتر، ٗنيل ٪نب اٛنماؿ، عليم ٪نب العلماء، جواد ٪نب اٛنود،  (ِ)هو كترف

، حيي ٪نب أىل (ّ)قوم ٪نب القوم، فاٞنؤمن القوم أحب إليو من اٞنؤمن الضعيف
٪نب الصادقٌن، ١نسن ٪نب احملسنٌن،  اٜنياء كالوفاء، شكور ٪نب الشاكرين، صدكؽ

                                                             

 [.ُٗ( صحيح مسلم ]ُ)
 كتكسر كاكه كتفتح. ،( الوتر: الفرد، كسيأٌب بياف معناه ُب حق اهلل ِ)
صحيح مسلم  ()اٞنؤمن القوم، خًن كأحب إٔب اهلل من اٞنؤمن الضعيف، كُب كل خًن()( كُب اٜنديث: ّ)

[ِْٔٔ.] 
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كُب ٪نب أىل الوفاء شكور ٪نب الشاكرين صادؽ ٪نب الصادقٌن ١نسن ٪نب 
 .(ُ)إٔب غًن ذلك احملسنٌن..

 سئلكمن تأم ل ُب نصوص الشرع، رأل االعتناء باٛنماؿ كاٜنث  عليو، فحٌن 
: قاؿا كنعلو حسنة، إف  أحدنا ٪نب أف يكوف ثوبو حسنن  :النيب  رجل

أم: ٪نب ، (ِ)((إف اهلل جميل يحب الجماؿ، الكبر َبَطُر الحق، َوَغْمُط الناس))
كانتفى  التجمُّل، فالتجمُّل قيمةه إسبلمي ة، كعمل صاّب مرغوبه إذا صح ت معو الني ة،

فربُّكم الكرٙب اٛنميل ٪نبُّ أف يرل أثر نعمتو على عباده، تػيرىل  معو الكرب كاإلسراؼ.
التجمُّل ُب اللباس كاٟنيئات، كاٞنسكن كاٞنركب، كُب حىياهتم كلها، ْنمُّل  ىذه النعمة ُب

   .(ّ)ُب غًن سرؼ كال ٢نيلة
كللجماؿ أثره تربوم كنفسي؛ فالتجمُّل ُب اٞنظهر لو أثره البالغ ُب التأثًن على 

 اآلخرين.
 قاؿ: أتانا رسوؿ اهلل   عن جابر بن عبد اهلل :كُب اٜنديث

أما كاف يجد ىذا ما ُيَسكُّْن بو شعره، ورأى ))ثنا قد تفر ؽ شىٍعريهي فقاؿ:  شىعً فرأل رجبلن 
 .(ْ)(( آخر وعليو ثياب وسخة، فقاؿ أما كاف ىذا يجد ماء يغسل بو ثوبورجاًل 

ال ، ك ، كيتطي ب بأٗنل الطيبثيابنا حسنةيلبس ك  يتطهر، ككاف النيب 
ا، ا قط، وًل مسكً ممت عنبرً ما ش)) : إٔب غًن ذلك. قاؿ أنس ييفارًقو السواؾ

 .(ٓ)(( ا أطيب من ريح رسوؿ اهللوًل شيئً 
                                                             

(، طريق اٟنجرتٌن ِّٔ(، شفاء العليل )ص:ْٔ(، ركضة احملبٌن )ص:ِِْ/ِ( انظر: فيض القدير )ُ)
 (.ُِْ/ُ(، مدارج السالكٌن )ْٖ(، عدة الصابرين )ص:ُِٗ)ص:

 يعين: احتقارىم كازدراءىم. ()غمط الناس()يعين: رده، ك ()بطر اٜنق()[. كُٗصحيح مسلم ]( ِ)
 ( بتصرؼ عن مقالة: )إف اهلل ٗنيل ٪نب اٛنماؿ( للشيخ إبراىيم العجبلف.ّ)
[، كأبو يعلى ُِٔٗ[، ك)الكربل( ]ِّٔٓ[، كالنسائي ُب )السنن( ]َِْٔأبو داكد ] ( أخرجوْ)

[، كقاؿ: "ىذا حديث َّٖٕ[،  كاٜناكم ]ّْٖٓ[، كابن حباف ]َِِٔ[، كابن األعرايب ]َِِٔ]
صحيح على شرط الشيخٌن كٓب ٫نرجاه" ككافقو الذىيب، قاؿ العراقي: "إسناده جيد". اٞنغين عن ٘نل 

 (. ٖٕ/ٔ[، كأبو نعيم ُب )اٜنلية( )ُُٕٔ(. كما أخرجو ٕناـ ]ُُٔاألسفار )ص:
 [.َِّّ( صحيح مسلم ]ٓ)
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، كليست من الزىد؛ فإف التبذؿ كرثاثة اٞنلبس ليست من اإلسبلـ فتبٌن أف
 .ال ظاىر مقاـ ُب حقيقتو نفسي   كىو زىد اٞنستٍغيًن،حقيقة الزىد ُب اإلسبلـ ىي ُب 

ْضِْصُ حمس: قاؿ اهلل 
ُ
ِي٦َ أ َؽاءِ اَّلٍّ َٜ ُٙ رِْض ل٢ِْ

َ
بًا ِِف اْْل ٬َُٓن ََضْ ي ٍِ ِ ََل يَْفخَ بِي٠ِ اَّللٍّ ـَ وا ِِف 

ل٬َُن انلٍّاَس إِْْلَاً٘ا
َ
ْٓؽُِذ٣ْ٫ُ بِِفي٥َاُ٪٣ْ ََل يَْفأ ِٗ َت َّٙ َٓ ٨ِيَاَء ٦َ٤ِ اَلٍّ ْٕ

َ
 ىجسَُيَْفت٣ُ٫ُُ اْْلَا٪٠ُِ أ

َلِكنَّ اْلِغَنى لَْيَس اْلِغَنى َعْن َكثْػَرِة اْلَعَرِض وَ ))  :النيب  قاؿك  [.ِّٕ]البقرة:
وًل تجعل الدنيا أكبر ىمنا وًل )) :كمن دعائو ، (ُ)((ِغَنى النػَّْفسِ 
 .(ِ)((مبلغ علمنا
ألنو  ؛ـ اإلسبلـ اإلسراؼ ُب كل شيء ُب اٞناؿ كالطعاـ كالشراب كاللباسحر  كقد 

 السبب ُب تدمًن األسر كاألمم كىبلكها.
فهي من اآلفات باىاة كالتطاكؿ؛ الكرب كالعجب، كالتظاىر كالرياء كاٞن كما حـر

ال ي قد تكوف بسبب الثراء، كالغىن اٞنطغي، كمعاكؿ ىدـ ٛنسور احملبة كالرتاحم 
 كالتواصل مع اآلخرين.

 
 :وصفاتو وتدبرىا وعقل معانيها  معرفة أسماء اهللر. 

ا، ًل يحفظها أحد ا، مائة إًل واحدً هلل تسعة وتسعوف اسمً )): جاء ُب اٜنديث
 . (ّ)((الجنة، وىو وتر يحب الوترإًل دخل 

 .(ْ)((من أحصاىاكُب ركاية: ))

                                                             

[. ك)كثرة العرض( ما يصيبو من حطاـ الدنيا ِْٕٔ[، كمسلم ]َُٖٔأخرجو البخارم ُب )صحيحو( ] (ُ)
 كمتاعها، أك من حظوظ الدنيا.

كأخرجو أيضنا: قاؿ: "حسن غريب". [، ك َِّٓ[، كالرتمذم ]ُّْأخرجو ابن اٞنبارؾ ُب )الزىد( ] (ِ)
[، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح على شرط البخارم كٓب ٫نرجاه". كسكت عنو الذىيب. ُّْٗاٜناكم ]

[. قاؿ العبلمة اٞنناكم ُُٖٗ[، كالديلمي ]َُِّْكأخرجو أيضنا: النسائي ُب )الكربل( ]
 ث ألجلو حسن ال صحيح". (: "فيو عبيد اهلل بن زحر ضعفوه"، قاؿ ُب )اٞننار(: "فاٜنديُّّ/ِ)

 [.ِٕٕٔ[، مسلم ]َُْٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.ِٕٕٔ، ِٕٕٔ[، مسلم ]ِّٕٗ، ِّٕٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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 .الواحد الذم ال شريك لو كال نظًن :كمعناه ُب حق اهلل  ،الفرد :الوتر
فجعل الصبلة  ،تفضيل الوتر ُب األعماؿ ككثًن من الطاعات ((يحب الوتر)) :كمعىن
كأياـ  ،اكرمي اٛنمار سبعن  ،اسبعن كالسعي  ،اكالطواؼ سبعن  ،اا ثبلثن كالطهارة ثبلثن  ،اٙنسن 

كٙنس أكاؽ  ،كُب الزكاة ٙنسة أكسق ،ككذا األكفاف ،اكاالستنجاء ثبلثن  ،االتشريق ثبلثن 
 :منها ؛اا من عظيم ٢نلوقاتو كترن كجعل كثًنن  .كغًن ذلك..كنصاب اإلبل ،من الورؽ

 :همعنا ((من أحصاىا)) .كأياـ األسبوع كغًن ذلك ،السموات كاألرضوف كالبحار
  ((.من حفظها))ا ُب الركاية األخرل و جاء مفسرن ألن   ؛كىذا ىو األظهر ،حفظها

أحسن اٞنراعاة ٟنا  :أم ،أطاقها :كقيل ،عدىا ُب الدعاء هبا ((:أحصاىا)) :كقيل
 .(ُ)كالصحيح األكؿ .كصدؽ ّنعانيها ،كاحملافظة على ما تقتضيو

من  كعقل معانيهاكصفاتو كتدبرىا   ٚناء اهللأل اٞنكلف معرفةكلكن 
، كىي (ِ)ا يفقهو ُب الدينيرد اهلل بو خًنن كتوفيقو لو، فمن  عبلمات ١نبة العبد هلل تعأب

 أكٔب ما ينبغي فقهو.
: ، فمن عرؼ اهلل أحبو. قاؿ اهلل -كما تقدـ-كىي من أسباب احملبة 

٥ََ٢اءُ حمس ُٓ َ ٦ْ٤ِ َِْتادِهِ ا١ْ  [.ِٖ]فاطر:  ىجسإِج٥ٍَّا ََيََْش اَّللٍّ
 

 لحياء والستر:ش. ا
فإذا  ،َعزَّ َوَجلَّ َحِييّّ ِستّْيٌر يحب الحياء والستر إف اهلل)): جاء ُب اٜنديث

 .(ّ)((اغتسل أحدكم فليستتر

                                                             

(، ِٗ/ِّ(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ٔ/ُٕ( انظر: شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ُ)
ٜناجة(، حملمد عبد الغين اجملددم )إ٤ناح ا-ِ)مصباح الزجاجة(، للسيوطي، -ُشركح سنن ابن ماجو: 

(، قد٬ني كتب خانة، ِٕٓ)ما يليق من حل اللغات كشرح اٞنشكبلت(، للكنكوىي )ص:-ّاٜننفي، 
 كراتشي.

 [.َُّٕ[، مسلم ]ُِّٕ، ُُّٔ، ُٕالبخارم ]صحيح ( ِ)
، (ء()إف اهلل حيي ستًن، فإذا أراد أحدكم أف يغتسل فليتوارل بشي)[ بلفظ: َُٕٕٗ( أخرجو أ٘ند ]ّ)

 =[، كُب )شعبٔٓٗ[، كالبيهقي ُب )السنن( ]َْٔ[، كالنسائي ]َُِْكأخرجو أيضنا: أبو داكد ]
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فينبغي على  ، فاٜنياء كالسرت من الصفات ال ي ٪نبها اهلل كاٞنراد اٜنياء احملمود
 العبد أف يتصف هباتٌن الصفتٌن طالبنا مرضاة اهلل ك١نبتو.

خلق يبعث على ترؾ القبيح، ك٬ننع من : الذم ٪نبو اهلل احملمود  ياءاٜنك 
إف مما أدرؾ )) :لقولو  ؛كىو مًناث األنبياء التقصًن ُب حق ذم حق.

 ِنًن  كىو ال يأٌب إال  ، (ُ)((الناس من كالـ النبوة، إذا لم تستحي فافعل ما شئت
من  ألف ؛(ِ)((خيرالحياء ًل يأتي إًل بعندما قاؿ: )) كما أخرب النيب 

 استحيا من الناس أف يركه بقبيح دعاه ذلك إٔب أف يكوف حياؤه من ربو كخالقو 
القانوف )أف يراعى ُب اٜنياء  كلكن ينبغي .معصيةكال يرتكب  ،فبل يضيع فريضة ،أشد

كاٜنياء اٞنانع من األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر مع   ،فإف منو ما يذـ (الشرعي
 .(ّ)ُب العلم اٞنانع من السؤاؿ اٜنياء ، ككذلكإف ىذا عجز كمهانةف ،كجود شرطو

                                                                                                                                                                    

[. قاؿ اٜنسن الصنعا٘ب: "ركاه أبو داكد كالنسائي بإسناد رجالو رجاؿ الصحيح". ّّٕٗاإل٬ناف( ]=
 (.ُٗٓ/ُفتح الغفار اٛنامع ألحكاـ سنة نبينا اٞنختار )

 [.ّْْٖ، ّّْٖ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ّٕ[، مسلم ]ُُٕٔ( صحيح البخارم ]ِ)
( ُب باب اٜنياء ُب العلم: قاؿ ٠ناىد: "ال يتعل م العلم مستحي كال ُٔ -َٔ/ُ( كقد ذكر البخارم )ّ)

: نعم النساء نساء األنصار ٓب ٬ننعهن اٜنياء أف يتفقهن ُب الدين". مستكرب. كقالت عائشػػة 
 جل كالعجز الذم يوجب التقصًن ُب شيء من حقوؽ اهلل كاٜناصل أف اٜنياء كلو خًن، أما اٝن

، كليس من اٜنياء ُب اٜنقيقة، بل ىو جنب كمهانة، كإطبلؽ اٜنياء عليو  أك حقوؽ عباده فهو مذمـو
٠ناز؛ ٞنشاهبتو لو، كاٜنياء اٞنذمـو ىو الذم يضر بدين اٞنرء كأف يؤدم إٔب ترؾ األمر باٞنعركؼ كالنهي 

كأف يستعملو ُب –اه كأف يأتيو من يطلب قرضنا منو كىو يعلم منو سوء التصرؼ عن اٞننكر، أك ُب دني
، أك من يستعًن منو دابة كىو يعلم أنو ال يػىٍرفيقي هبا، فيحملو اٜنياء على اإلعطاء كعدـ اٞننع، -معصية

ذا فيندـ بعد ذلك، كمثل ما ذكر: اٜنياء ُب العلم اٞنانع من سؤالو عن مهمات اٞنسائل ُب الدين إ
. ككما ترل فإف أشكلت عل ىناؾ فرقنا بٌن اٜنياء كاٝنجل، كأف اٝنجل عكس اٜنياء، يو، فهو مذمـو

فاٝنجل ىو شعور بالنقص داخل اإلنساف، فهو يشعر أنو أضعف من اآلخرين، كال يستطيع مواجهتهم 
فعة كعظمة حىت كلو ٓب يفعل شيئا خطأ، كىذا ٢نتلف عن اٜنياء، فاٜنياء شعور نابع من اإلحساس بر 

النفس ال ي يأىب صاحبها أف ينزؿ هبا إٔب سفاسف األمور، فهي أكرب من تلك األمور الدنيئة. فاٜنيي 
يستحيي أف يكذب أك يز٘ب؛ ألنو ال يقبل أف تكوف نفسو ُب ىذه الدنايا، كلكن اٝنجوؿ إذا أتيحت لو 

 الفرصة أف يفعل ذلك دكف أف يراه أحد لفعل.
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 وبغض ما يبغضو: ت. محبة ما يحبو اهلل 
حملبة ما ٪نبو، كبغض ما  للعبد أف يوفقو اهلل  كمن عبلمات ١نبة اهلل 

، كبغض األسواؽ. كمن ذلك: ١نبة األٚناء ال ي ٪نبها اهلل (ُ)يبغضو كمحبة اٞنساجد
  عبد اهلل وعبد  :إف أحب أسمائكم إلى اهلل)) :اٜنديث كما جاء ُب

 .-٣نا سيأٌب بيانو-. إٔب غًن ذلك (ِ)((الرحمن
 

 :األمور يمعالث. 
 كقد تقدـ.

 
: اجتناب األعماؿ التي ًل يحبها اهلل -  2

 أ. اًلعتداء:
ْٓخَِػي٦َ حمس: قاؿ اهلل  َ ََل ُُيِبَّ ال٥ُْ ْناكز (: ك)االعتداء [.َُٗ]البقرة: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

االعتداء: ىو ٠ناكزة كُب الكليات: " ا ٟنول النفس كشهواهتا.اتباعن  ؛حدكد اٜنق كالعدؿ
ا، ِنبلؼ الظلم، فإنو كضع الشيء ُب اٞنوضع حد ما، كذلك قد ال يكوف مذمومن 

كقيل: ىو ُب أصل كضعو ْناكز اٜند ُب كل شيء، . الذم ال ٪نق أف يوضع فيو
ُب )اٞنفردات( حيث  . كبيانو فما قالو الراغب (ّ)"كعرفو: ُب الظلم كاٞنعاصي

عنو؛ كمنو  يكىو اٞننه  قد يكوف على سبيل االبتداء،ك  ،االعتداء ٠ناكزة اٜنق" قاؿ:
َْٓخِػي٦َ حمس: قولو  َ ََل ُُيِبَّ ال٥ُْ َخُػوا إِنٍّ اَّللٍّ ْٓ  :قاؿ ك  [.َُٗ]البقرة: ىجسَوََل تَ

ْٓخَُػواحمس اًرا َِلَ ٬ُ٪٦ٍّ َِضَ ُٟ َٓػٍّ حمس كقاؿ: [،ُِّ:]البقرة ىجسَوََل ت٥ُِْف ٬ََلُ َويََخ ـُ َ َوَر ِْٓم اَّللٍّ َو٦ْ٤َ َح
كقد يكوف على سبيل اجملازاة كيصح أف يتعاطى  إٔب غًن ذلك. [،ُْ:]النساء ىجسُضُػوَدهُ 

٢َي٩ِْ ة٥ِِر٠ِْ ٤َا حمس :مع من ابتدأ كقولو  َْ ٢َيُْس٣ْ َ٘اْخَخُػوا  َْ َذ٦ِ٥َ اْخَخَػى 

                                                             

 إٔب اهلل مساجدىا..كسيأٌب مزيد من البياف ُب )١نبة األماكن الفاضلة(. تقدـ أف أحب البقاع (ُ)
 [.ُِِّ] صحيح مسلم( ِ)
 (.َُٓ( الكليات )ص:ّ)
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٢َيُْس٣ْ  َْ اعتدائو كْناكزكا إليو ُنسب  ُنسبقابلوه  :أم ،[ُْٗقرة:]الب ىجساْخَخَػى 
، كإف كاف أحد٨نا طاعة كاآلخر ةألف صورة الفعلٌن كاحد ؛ٚني ّنثل اٚنو ْناكزه.
 .(ُ)"معصية
 

 ب. الفساد:
َفادَ حمس: قاؿ اهلل  َٙ ُ ََل ُُيِبَّ ا١ْ ُ حمس :كقاؿ  [،َِٓ]البقرة: ىجسَواَّللٍّ َواَّللٍّ

ِفِػي٦َ  ْٙ   [.ْٔ]اٞنائدة: ىجسََل ُُيِبَّ ال٥ُْ
بو فهو   بل كل ما أمر اهلل. "كال ٪نب اٞنفسدين ،يبغض الفساد :أم

صبلح. كقد أثىن اهلل على الصبلح كاٞنصلحٌن كالذين آمنوا كعملوا الصاٜنات، كذـ 
 .(ِ)"اٞنفسدين ُب غًن موضع

ا ا( فهو )فاسد(. ك)فسد( بالضم أيضن بالضم )فسادن  (الشيء يفسد فسديقاؿ: )
 .(ّ)ا( فهو )فسيد( ك)أفسده ففسد(. ك)اٞنفسدة( ضد اٞنصلحة)فسادن 

ِإَوَذا حمس: بلح، كما قاؿ كأما الفساد فهو ضد الص  " :قاؿ ابن تيمية 
رِْض َٛال٬ُا إِج٥ٍَّا َن٦ُْ ُمْه٢ُِط٬نَ 

َ
ِفُػوا ِِف اْْل ْٙ َوَٛاَل حمس :كقاؿ ، [ُُ]البقرة: ىجسرِي٠َ ل٣ْ٫َُ ََل ُت

ِعي٩ِ َ٪اُرونَ 
َ
ِفِػي٦َ  ُم٬ََس ِْل ْٙ بِي٠َ ال٥ُْ ـَ  ّْ ْن٢ِْص َوََل حَتٍّتِ

َ
ِّن ِِف ٬َِِْٛم َوأ ْٙ  ىجساْع٢ُ

َْٓػ إِْناَلِض٫َاحمسكقاؿ:  ،[ُِْ]األعراؼ: رِْض َب
َ
ِفُػوا ِِف اْْل ْٙ كقاؿ:  ،[ٔٓ]األعراؼ: ىجسَوََل ُت

َٝ اْْلَؽَْث َوا١نٍّْف٠َ حمس ِفَػ ذِي٫َا َوي٢٫ُِْ ْٙ رِْض َِلُ
َ
ََع ِِف اْْل ـَ َفادَ  ِإَوَذا ح٬َََلٍّ  َٙ ُ ََل ُُيِبَّ ا١ْ  ىجسَواَّللٍّ

َْْٖيِ حمسكقاؿ:  ،[َِٓ:]البقرة ِ ًفا ة ْٙ ٩ٍُّ٧ ٦ْ٤َ َرَخ٠َ َج
َ
انِي٠َ أ َخب٨َْا لََعَ ةَِّن إِْْسَ َٞ  َٝ ِ ْس٠ِ َذل

َ
٦ْ٤ِ أ

ا ًٓ ج٥ٍَّا َرخ٠ََ انلٍّاَس ََجِي
َ
أ َٟ رِْض َ٘

َ
ْو ََ٘فاٍد ِِف اْْل

َ
ٍؿ أ ْٙ كقالت اٞنبلئكة:  ،[ِّ]اٞنائدة: ىجسَج

ََتْ حمس
َ
ُٝ اّل٤َِاءَ أ ِفُػ ذِي٫َا َويَْفِٙ ْٙ ٠ُ ذِي٫َا ٦ْ٤َ ُح إِج٥ٍَّا َسَؾاءُ حمس: كقاؿ  ،[َّ]البقرة:  ىجسَٓ

                                                             

(، كانظر: مادة: )عدا( ُب كل من )لساف العرب( ْٓٓ( اٞنفردات ُب غريب القرآف، للراغب )ص: ُ)
 (.ٕ/ّٗ(، تاج العركس )ُّٓ/ِ(، احملكم كاحمليط األعظم )ُّ/ُٓ)

 (.َُ(، األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، البن تيمية )ص:ُِٔ/٠ِٖنموع الفتاكل ) (ِ)
 (.َّٔ(، ك)القاموس احمليط( )ص:ِّٗ( انظر: مادة: )فسد( ُب )٢نتار الصحاح( )ص:ّ)
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رِْض ََ٘فاًدا
َ
٬ََْٓن ِِف اْْل ٬ََلُ َويَْف ـُ َ َوَر ِي٦َ ُُيَارِب٬َُن اَّللٍّ َّ حمسكقاؿ:  ،[ّّ]اٞنائدة: ىجساَّلٍّ َت َول٬َِ اتٍّ

 َ٥ َفَػِت الفٍّ َٙ ْ٪٬َاَءُ٪٣ْ ١َ
َ
َّٚ أ رُْض َو٦ْ٤َ ذِي٦٫ٍِّ اْْلَ

َ
 [.ُٕ:]اٞنؤمنوف ىجس٬َاُت َواْْل

كىو فعل ما  ، كرسولو  كٗناع الصبلح لآلدميٌن ىو طاعة اهلل
فصبلح الشيء ىو حصوؿ كمالو الذم  كترؾ ما يضرىم، كالفساد بالعكس. ،ينفعهم

ُب أف يكوف اهلل  كاٝنلق صبلحهم كسعادهتم كفساده بالعكس،. بو ٓنصل سعادتو.
 بودىم، الذم تنتهي إليو ١نبتهم كإرادهتم، كيكوف ذلك غاية الغايات، ىو مع

 .(ُ)"كهناية النهايات
 

 ج. الربا والكفر والعصياف:
ثِيمٍ حمس: قاؿ اهلل 

َ
اٍر أ ٍّٙ َٞ ُ ََل ُُيِبَّ ُُكٍّ  َػَٛاِت َواَّللٍّ ُ الّؽِبَا َويُْؽِّب الهٍّ ُٚ اَّللٍّ  ىجسَح٥َْط

يزيل الربا؛ كاإلزالة ٪نتمل أف تكوف إزالة  :؛ أمّنعىن اإلزالة (احملقك) [،ِٕٔ]البقرة:
على ماؿ اٞنرايب ما يتلفو؛   حسية، أك إزالة معنوية، فاإلزالة اٜنسية: أف يسلط اهلل

َػَٛاتِ حمس كاٞنعنوية: أف ينزع منو الربكة. أم يزيدىا: اٜنسنة بعشر أمثاٟنا إٔب  ىجسَويُْؽِّب الهٍّ
ُ حمس سبعمائة ضعف إٔب أضعاؼ كثًنة. ثِيمٍ َواَّللٍّ

َ
اٍر أ ٍّٙ َٞ  إذا نفى اهلل. ىجس ََل ُُيِبَّ ُُكٍّ 

  كىي الكراىة-احملبة فاٞنراد إثبات ضدىا-.  
  .كثًن الكفر، أك عظيم الكفر  (:ارالكىف  )ك
ّنعىن اآلٍب، كالسميع ّنعىن السامع، كالبصًن ّنعىن الباصر، كما أشبو  (:األثيم)ك

 .(ِ)ذلك
َ حمس :كقاؿ  ٬ا اَّللٍّ ُٓ ي ٌِ

َ
َ ََل ُُيِبَّ ٠ُْٛ أ ٬َل َ٘إِْن ح٬ٍّْ١٬ََا َ٘إِنٍّ اَّللٍّ ـُ َوالؽٍّ

 [.ِّ]آؿ عمراف: ىجسا١ََْكِ٘ؽِي٦َ 

                                                             

 (.ّّٕ -ِّٕ/ٗدرء تعارض العقل كالنقل، البن تيمية ) (ُ)
 (.ّٕٗ -ّٖٕ/ ٌّن )( تفسًن الفآنة كالبقرة، ١نمد بن صاّب العثيمِ)
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كما –ال ٪نب من يكفر بو كفر حقيقيًّا، كال من يكفر بنعمو  كاهلل 
ِ ََل ُُتُْه٬٪َ حمس: ؛ كلقولو -تقدـ ٥ََْٓج اَّللٍّ ِ وا ٧ ُٓػَّ َْل٬٥ُُهُ ِإَوْن َت

َ
أ ـَ ِ ٤َا 

ا َوآحَاُز٣ْ ٦ْ٤ِ ُُكّ
ارٌ  ٍّٙ َٞ ٬ُ٢ٌم  َِ نَْفاَن ١َ  [.ّْ]إبراىيم: ىجسإِنٍّ اْْلِ

 
 د. الظلم:

ال٥ِِنيَ حمس: قاؿ اهلل  ٍِّ ُ ََل ُُيِبَّ ا١   [.ٕٓ]آؿ عمراف:   ىجسَواَّللٍّ
كضع الشيء ُب : "عند أىل اللغة ككثًن من العلماء "الظلم : قاؿ الراغب

كيقاؿ  .و أك مكانوأك زيادة أك عدكؿ عن كقت (ِ)اٞنختص بو بنقص (ُ)غًن موضعو
كذلك ألف الشرائع تطابقت على " ؛(ّ)"جملاكزة اٜنق الذم ٩نرم ٠نرل نقطة الدائرة

 ،فالعقوؿ ،فاألعراض ،فاألنساب ،كاتفقت ٗنيع اٞنلل على رعاية حفظ األنفس ،قبحو
٣ٌْ٢ حمس ،الشرؾ :كأعبله .كالظلم يقع ُب ىذه أك ُب بعضها .فاألمواؿ ُِ َْك ١َ إِنٍّ الّْشِ

ي٣ٌ  ِِ ال٬٥ُِنَ حمس :كىو اٞنراد بالظلم ُب أكثر اآليات [،ُّ]لقماف: ىجسَْ ٍِّ  ىجسَوا١ََْكُِ٘ؽوَن ُ٪٣ُ ا١
ـ بل  إذ العصاة ظي  ؛ظلم اإلنساف لنفسو بارتكاب اٞنعاصي :كيدخل فيو. (ْ)[ِْٓ]البقرة:

 .(ٓ)" ظلم من ليس لو ناصر إال اهلل و:كأقبح أنواع ،أنفسهم
                                                             

: ")الظلم( كضع الشيء ُب غًن موضعو، كوضع الكفر موضع اإل٬ناف، ككضع قاؿ ابن باديس  (ُ)
اٞنعصية موضع الطاعة. كحق اهلل تعأب أف يؤمن بو، كيوح د، كيطاع، فمن كفر أك أشرؾ بو أك عصاه 

 (.  َُْ/ُ(، آثار ابن باديس )ُٗٔفقد ظلم". تفسًن ابن باديس )ص:
٣ِْ٢ ٩ُْ٨ِ٤ َكيًْئاحمس :( "كقد جاء ُب القرآف إطبلؽ الظلم على النقص ُب قولو ِ) ِْ  ىجسَول٣َْ َت

: "كمدار الظلم (. قاؿ الشيخ ١نمد بن صاّب العثيمٌن ِٕٔ/ّ". أضواء البياف )[ّّ]الكهف:
٣ِْ٢ ٩ُْ٨ِ٤ َكيًْئاحمس :على النقص كما قاؿ اهلل  ِْ اجب للغًن، . كيدكر على أمرين: إما منع ك ىجسَول٣َْ َت

كإما ٓنميلو ما ال ٩نب عليو. مثاؿ األكؿ: أف ٕننع شخصنا من دين عليك فبل توفٌيو، أك ٕناطل بو؛ لقوؿ 
[ مسلم ََِْ، ِِٖٖ، ِِٕٖ. صحيح البخارم ]()مطل الغين ظلم(): النيب 

 [. كمثاؿ الثا٘ب: كأف تدعي عليو ديننا كتأٌب بشهادة زكر فيحكم لك بو". شرح األربعٌنُْٔٓ]
 (.ِْٓالنوكية، ١نمد بن صاّب العثيمٌن )ص:

 (.ّٕٓاٞنفردات ُب غريب القرآف )ص: (ّ)
 (.ََِ/ٕكلذا كثر ُب القرآف العظيم إطبلؽ الظلم ّنعىن الشرؾ. انظر: أضواء البياف ) (ْ)
 (.ُّْ/ ُفيض القدير ) (ٓ)
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 ىػػػ. التكبر:
َ ََل ُُيِبَّ ٦ْ٤َ ََكَن ُُمَْخاًَل َُ٘غ٬ًرا إِنٍّ حمس: قاؿ اهلل  يعين:  [،ّٔ]النساء: ىجساَّللٍّ

اٞنختاؿ ُب ىيئتو، كالفخور بلسانو كقولو، فهو هبيئتو ٢نتاؿ؛ ُب ثيابو، ُب مبلبسو، ُب "
مظهره، ُب مشيتو، فخور بقولو كلسانو، كاهلل تعأب ال ٪نب ىذا، إ٧نا ٪نب اٞنتواضع 

 . (ُ)"الغين اٝنفي التقي
ْم٬َال٣ْ٫َُ رِئَاءَ حمس: ُب تفسًن قولو  قاؿ القشًنم 

َ
٬َن أ ُٜ ِي٦َ ُح٨ِْٙ َواَّلٍّ

َ ََل ُُيِبَّ ٦ْ٤َ ََكَن حمسأدخل ىؤالء أيضا ٓنت قولو: : "[ّٖ]النساء: اآلية. ىجس..انلٍّاِس  إِنٍّ اَّللٍّ
 ١ننة.يو، ككفى بذلك العاجل أهنم ليسوا من ٗنلة ١نبِّ  ُبفعقوبتهم " ،ىجسُُمَْخاًَل َُ٘غ٬ًرا

الذم ينظر إٔب أبناء جنسو، ككبل٨نا  يكاٞنرائ ،الذم ينظر إٔب نفسو (:اٞنختاؿ)ك
،ماف بالشرؾ اٝنفمسو    . (ِ)"كاهلل ال ٪نب اٞنشركٌن يِّ

َِبِي٦َ حمس :كقاؿ   ْٟ   [.ِّ]النحل: ىجسإ٩ٍُّ٧ِ ََل ُُيِبَّ ال٥ُْْفخَ
ًل ))قاؿ:  عن النيب   عن عبد اهلل بن مسعودكُب اٜنديث: 

قاؿ رجل: إف الرجل ٪نب أف  ((،ل الجنة من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من كبريدخ
إف اهلل جميل يحب الجماؿ، الكبر بطر ))ا كنعلو حسنة، قاؿ: يكوف ثوبو حسنن 

  .(ّ)((الحق، وغمط الناس
 

 و. الخيانة:
ثِي٥ًاحمس :قاؿ اهلل  

َ
ا٧ًا أ َ ََل ُُيِبَّ ٦ْ٤َ ََكَن َع٬ٍّ أم: من  [،َُٕ]النساء: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

اعتاد اٝنيانة كألف اإلٍب فلم يعد ينفر منو، كال ٫ناؼ العقاب اإلٟني عليو، فًناقبو فيو، 
 .(ْ)أىل األمانة كاالستقامة  كإ٧نا ٪نب اهلل

                                                             

)إف اهلل ٪نب العبد )حديث: كقد تقدـ  (.َْٓ/ّشرح رياض الصاٜنٌن، ١نمد بن صاّب العثيمٌن ) (ُ)
 [.ِٓٔٗ،  كىو ُب )صحيح مسلم( ](التقي، الغين، اٝنفي(

 (.ّّّ/ُ( لطائف اإلشارات )ِ)
 : احتقارىم.()غمط الناس(): دفعو كإنكاره؛ ترفعنا كْنربنا، ك()بطر اٜنق()[. كُٗ( صحيح مسلم ]ّ)
 (.ِّٓ/ ٓاٞننار ) (ْ)



 

91 

 

َ ََل ُُيِبَّ اْْلَان٨ِنِيَ حمس :كقاؿ  َ ََل حمسكقاؿ:  [،ٖٓ]األنفاؿ: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ إِنٍّ اَّللٍّ
 ُٙ َٞ اٍن  :  الشنقيطيقاؿ الشيخ ١نمد األمٌن  [.ّٖ]اٜنج: ىجس٬رٍ ُُيِبَّ ُُكٍّ َع٬ٍّ

بفتح الفاء  (الفعوؿ)بالتضعيف ك (الفعاؿ)كاٝنواف كالكفور كبل٨نا صيغة مبالغة؛ ألف "
من صيغ اٞنبالغة، كاٞنقرر ُب علم العربية أف نفي اٞنبالغة ُب الفعل ال يستلـز نفي أصل 

يت مبالغتو ُب قتلهم، كٓب يستلـز ذلك الفعل، فلو قلت: زيد ليس بقتاؿ للرجاؿ فقد نف
كلكنو ٓب يبالغ ُب القتل، كعلى ىذه القاعدة العربية  ،أنو ٓب ٪نصل منو قتل لبعضهم

ال ٪نب اٞنبالغٌن ُب الكفر كاٞنبالغٌن   اٞنعركفة فإف اآلية قد صرحت بأف اهلل
 .لغة فيهماُب اٝنيانة، كٓب تتعرض ٞنن يتصف ّنطلق اٝنيانة كمطلق الكفر من غًن مبا

ا، كقد أكضح جل كعبل ا، كالكافر مطلقن يبغض اٝنائن مطلقن تعأب كال شك أف اهلل 
ا ََتَاَذ٦ٍّ ٦ْ٤ِ ٬ٍَْٛم ِعَيا٧ًَث َ٘ا٧ْتِْؼ إََِل٣ْ٫ِْ لََعَ حمسذلك ُب بعض اٞنواضع، فقاؿ ُب اٝنائن:  ِإَو٤ٍّ

َ ََل ُُيِبَّ اْْلَان٨ِنِيَ  ٬َاٍء إِنٍّ اَّللٍّ َ حمساؿ ُب الكافر: كق [،ٖٓ]األنفاؿ: ىجسـَ ٬ا اَّللٍّ ُٓ ي ٌِ
َ
٠ُْٛ أ

َ ََل ُُيِبَّ ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ  ٬َل َ٘إِْن ح٬ٍّْ١٬ََا َ٘إِنٍّ اَّللٍّ ـُ  .(ُ)"[ِّ]آؿ عمراف: ىجسَوالؽٍّ
 

 ز. الجهر بالسوء:
٣ِ٢َ حمس :قاؿ اهلل  ُُ ٬ِْل إَِلٍّ ٦ْ٤َ  َٜ ٬ءِ ٦َِ٤ ا١ْ ُ اْْل٫ََْؽ ةِالفَّ  ىجسََل ُُيِبَّ اَّللٍّ

إَِلٍّ ٦ْ٤َ حمس .أف ٩نهر أحد بالقبيح من القوؿ ال ٪نب اهلل أم:  [،ُْٖ]النساء:
 َ٣ِ٢ أك يتظلم منو كيذكره ّنا فيو من السوء.  ،إال جهر اٞنظلـو بأف يدعو على ظاٞنو :ىجسُُ

 .(ِ)فإف ذلك غًن مسخوط عنده 
كإف كاف على كجو -ٍب حث على العفو، كأف ال ٩نهر أحد ألحد بسوء 

كاألدخل ُب  ،كاألفضل عنده ،ا على األحب إليوحثًّ  ؛بو بعد ما أطلق اٛنهر -االنتصار
َ ََكَن حمس :، فقاؿ (ّ)الكـر ٬ٍء َ٘إِنٍّ اَّللٍّ ـُ ٬ا َخ٦ْ  ُٙ ْٓ ْو َت

َ
٬هُ أ ُٙ ْو َُتْ

َ
ا أ إِْن تُتُْػوا َعْْيً

                                                             

 (.ِِٔ/ ٓ( أضواء البياف )ُ)
 (.ِْٖ/ ِ(، تفسًن أيب السعود )ّّٖ/ ّقاٚني )( انظر: تفسًن الِ)
 (.َُْ/ُ(، تفسًن النسفي )ِٖٓ/ُ( انظر: الكشاؼ )ّ)
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ا َِٛػيًؽا ًّ٬ ُٙ يصح أف يتعلق اٜنب كالبغض " :قاؿ الشاطيب  [.ُْٗ]النساء: ىجسَخ
٣ِ٢َ ََل ُُيِ حمس :، كقولو ؿباألفعا ُُ ٬ِْل إَِلٍّ ٦ْ٤َ  َٜ ٬ءِ ٦َ٤ِ ا١ْ ُ اْْل٫ََْؽ ةِالفَّ ، كقولو ىجسبَّ اَّللٍّ
 :اَث٣٫ُْ حمس َٓ ِ ُ ا٧ْت ؽِهَ اَّللٍّ َٞ  .(ُ)"[ْٔ]التوبة: ىجسَو١َِس٦ْ 

 
 ح. اإلسراؼ:

 [.ُُْ]األنعاـ: ىجسَوََل تُْْس٬ُِ٘ا إ٩ٍُّ٧ِ ََل ُُيِبَّ ال٥ُْْْسِذنِيَ حمس: قاؿ اهلل 
كىو  ،أك قوؿو  فعلو  ُب كلِّ  ٠ناكزة اٜندِّ  :سراؼاإل" :قاؿ اٜنافظ ابن حجر 

 السرؼ كاإلسراؼ: ٠ناكزة القصد. . ك (ِ)"ُب اإلنفاؽ أشهر
،  عنو، فهو ما أنفق ُب غًن طاعة اهلل  كأما السرؼ الذم هنى اهلل

ِي٦َ إِذَا حمس :ا. كاإلسراؼ ُب النفقة: التبذير. كقولو كاف أك كثًنن    قليبلن  َواَّلٍّ
 َ ٬ا ل ُٜ َٙ جْ

َ
واأ ُْتُ ْٜ ٓب يضعوه ُب غًن  :أم ،ىجسل٣َْ يُْْس٬ُِ٘احمسقيل:  [.ٕٔ]الفرقاف: ىجس٣ْ يُْْس٬ُِ٘ا َول٣َْ َح

واحمس ،موضعو ُْتُ ْٜ  ىجسَوََل تُْْس٬ُِ٘احمس : كقولو .(ّ)وٓب يقصركا بو عن حقِّ  ىجسَول٣َْ َح
أكل ما ال ٪نل أكلو، كقيل: ىو ٠ناكزة القصد ُب األكل ٣نا  :اإلسراؼ ،[ُُِ]األنعاـ:

 .(ْ) اهلل أحلو
 

                                                             

 (.َُٗ/ِ( اٞنوافقات )ُ)
 (.ِّٓ/ َُ( فتح البارم )ِ)
( اختلف اٞنفسركف ُب تأكيل ىذه اآلية. فقاؿ النحاس: "كمن أحسن ما قيل ُب معناه: إف من أنفق ُب غًن ّ)

فهو اإلقتار، كمن أنفق ُب طاعة اهلل  سراؼ، كمن أمسك عن طاعة اهلل فهو اإل  طاعة اهلل
 ( كانظر: تفسًن القرطيب ْٗ-ْٖ/ٓفهو القواـ" معا٘ب القرآف، أليب جعفر النحاس ،)

(، الكشف كالبياف ُٓٔ/ُّ(، مفاتيح الغيب )َُُ/ْ( فتح القدير، للشوكا٘ب )ِٕ/ُّ)
(، البحر احمليط ُب ِّٖ/ّ(، زاد اٞنسًن )ِِٗ/ّ)(، الكشاؼ ْٔٓ/ّ(، معآب التنزيل )ُْٕ/ٕ)

(، حاشية الشهاب اٝنفاجي على تفسًن ٕٓ/ْ(، معا٘ب القرآف كإعرابو، للزجاج )ُِٖ/ٖالتفسًن )
 (.ّٓ/ٓالبيضاكم )

(، احملكم كاحمليط ُْٖ/ٗ(، لساف العرب، )ُّّٕ/ْ( انظر: مادة: )سرؼ( ُب كل من )الصحاح( )ْ)
 (.ِٕٕ/ُِاللغة، لؤلزىرم )(، هتذيب ْٕٔ/ ٖاألعظم )
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 ط. البطر:
ؽِِضنيَ حمس: قاؿ اهلل  َٙ َ ََل ُُيِبَّ ا١ْ  [.ٕٔ]القصص: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

اٞنتمدحٌن األشرين البطرين الذين ال يشكركف " :الفرحٌن: قاؿ ٠ناىد  
كالفرح: السركر، كيستعمل ُب احملمود، أما الذم يورث أشرنا  .(ُ)"فيما أعطاىم اهلل 

 : قاؿ الزجاجك  .-كما تقدـ-، كىو اٞنعينُّ ىنا (ِ)ذمـوأك بطرنا فيستعمل ُب اٞن
ألف الذم يفرح باٞناؿ كيصرفو ُب  ؛ال تفرح بكثرة اٞناؿ ُب الدنيا: -كاهلل أعلم-معناه "

ألنو إذا  ؛. كقيل: ال تفرح، ال تأشر. كاٞنعنياف متقارباف(ّ)"غًن أمر اآلخرة مذمـو فيو
سير  رّنا أىًشرى 

(ْ). 
 

 حاـ: ي. قطيعة األر 
 كقد تقدـ، كسيأٌب مزيد من البياف ُب )١نبة األرحاـ(.

 
 :األلد الخصمؾ. 

،  كما جاء ُب األلىدُّ اٝنىًصم: كمن الصفات اٞنذمومة ال ي ال ٪نبها اهلل 
أم: الذم ٫ناصم كيراكغ  ،(ٓ)((األلد الخصم :إف أبغض الرجاؿ إلى اهللاٜنديث: ))

 .(ٔ)ك٪نتاؿ؛ لدفع اٜنق
                                                             

(، تفسًن ابن كثًن ََّٗ/ٗلقرآف العظيم، البن أيب حاًب )(، تفسًن أِّ/ُٗ( انظر: تفسًن الطربم )ُ)
 (. ُّٓ(، تفسًن ٠ناىد )ص:ّْٖ/ ٔ(، الدر اٞننثور )ِّٓ/ٔ)

 (،  َّٗ/ُ(، الصحاح، للجوىرم، مادة: )فرح( )َٖٓ( انظر: الكليات )ص:ِ)
 (.ُٓٓ/ْلقرآف كإعرابو، للزجاج )( انظر: معا٘ب اّ)
 (.ُْٓ/ِ(، لساف العرب )ُُّ/ّاحملكم كاحمليط األعظم، البن سيده، مادة: )فرح( ) (ْ)
 [. ِٖٔٔ[، مسلم ]ُٖٖٕ، ِّْٓ، ِْٕٓ( صحيح البخارم ]ٓ)
ة عليو أخذ : شديد اٝنصومة، مأخوذ من )لىًديدىم الوىاًدم( ك٨نا جانباه؛ ألنو كلما أقيمت اٜنج()األىلىدُّ()( ٔ)

فهو اٜناذؽ باٝنصومة.  ()اٝنىًصمي()ُب جانب آخر، يعين: أصبح يراكغ ك٪نتاؿ؛ لدفع اٜنق. كأما 
كاٞنذمـو ىو اٝنصومة بالباطل ُب رفع حق أك إثبات باطل. فاٝنصم: اٞنائل عن اٜنق كاٞنولع باٝنصومة، 

 كاٞناىر هبا.
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 :ثالثة إلى اهلل  أبغض الناس ؿ.
، ومبتغ في جاء ُب اٜنديث: )) أبغض الناس إلى اهلل ثالثة: ملحد في الحـر

 .(ُ)((لِيُػَهرِيَق َدَموُ  ؛اإلسالـ ُسنََّة الَجاىليَّة، َوُمطَِّلُب دـ امرئ بغير حق
، كأف أعظمى ىؤالء الثبلثة  أبغض الناس إٔب اهلل أف    النيب أخرب

الدين الذم ىو  الكبائر بعد فسادً  كٟنذا كاف أكربى  ؛فوس بغًن اٜنقالن قتلي  فساد الدنيا:
؛ لعظم اٞنكاف. ك)سنن اٛناىلية(: ما كاف (ِ)الكفر ، كإ٧نا تضاعف الذنب ُب اٜنـر

 عليو أىلها من االعتقادات كاألعماؿ الباطلة.
من قتل في  : إف أعتى الناس على اهلل)) :قاؿ رسوؿ اهلل ك 

 .(ّ)((ر قاتلو، أو قتل ِبُذُحوِؿ الجاىليةحـر اهلل، أو قتل غي
                                                             

: طالب ()مبتغ()ق كالعدؿ بارتكاب اٞنعصية. : ظآب مائل عن اٜن()ملحد()[. ِٖٖٔ( صحيح البخارم ]ُ)
: طريقتها كعاداهتا كأخبلؽ أىلها. فكل من أراد ُب اإلسبلـ أف يعمل بشيء ()سنة اٛناىلية()كمتبع. 

)بغًن ): متكلف للطلب كساع كراءه ُب كل مكاف. (مطلب(ك ))من سنن اٛناىلية دخل ُب اٜنديث. 
 لو، كىو كناية عن القتل.: ليسي()ليهريق دمو(): يستبيح دمو. (حق(

 (.ِّٓ/ُ( انظر: اقتضاء الصراط )ِ)
اٜنديث مركم عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، كعن كعن أيب شريح اٝنزاعي. حديث: عمرك  (ّ)

[. ٕٗٔ[، كاٜنارث كما ُب )بغية الباحث( ]ْٗٓ[، كابن ز٤نويو ]ٕٕٓٔبن شعيب: أخرجو أ٘ند ]
[، كالطربا٘ب ُب )الكبًن( َِّّ[، كابن أيب عاصم ]ُّٖٕٔحديث أيب شريح: أخرجو أ٘ند ]

[. ُّٖٗٓ[ كصححو ككافقو الذىيب. كالبيهقي ]َِٖٓ[، كاٜناكم ]ُّْٖ[، كالدارقطين ]ْٖٗ]
. ركاه أ٘ند، كالطربا٘ب، ()أك بصر عينيو()(: "قلت: ىو ُب الصحيح غًن قولو: ُْٕ/ٕقاؿ اٟنيثمي )

. كقولو ()كمن بىص رى عينيو َب اٞنناـ ما ٓب يره()ت زيادة: كرجالو رجاؿ الصحيح". كُب بعض الركايا
: ()كىو -بفتح الذاؿ اٞنعجمة كسكوف اٜناء اٞنهملة-ٗنع: )ذىٍحل(  ()بذحوؿ اٛناىلية :

طلب من كاف لو دـ ُب اٛناىلية بعد دخولو ُب  كالعداكة أيضنا. كاٞنراد ىنا: الثأر كطلب اٞنكافأة
كإال فالشرؾ أبغض إليو  ،الثبلثة، أعىت أىل اٞنعاصي، كأبغضهم إٔب اهلل اإلسبلـ. كاٞنراد أف ىؤالء 

: (. أما قولو ّٓ/ٕمن كل معصية، كذا قاؿ اٞنهلب كغًنه". نيل األكطار، للشوكا٘ب )
، ففيو كعيد على من كذب ُب اٞنناـ، كجاء ُب حديث آخر: ()كمن بىص رى عينيو َب اٞنناـ ما ٓب يبصر()
[،  قاؿ َِْٕصحيح البخارم ] (ًُنيٍلم ٓب يره كلف أف يعقد بٌن شعًنتٌن، كلن يفعل()من ٓنىىل مى )

الطربم: "إ٧نا اشتد فيو الوعيد مع أف الكذب ُب اليقظة قد يكوف أشد مفسدة منو؛ إذ قد تكوف شهادة 
 =بأنو أراه ما ٓب يره، كالكذ ُب قتل أك حدٍّ أك أخذ ماؿ؛ ألف الكذب ُب اٞنناـ كذب على اهلل 
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 ـ. الكذب:
ما كاف خلق أبغض إلى رسوؿ ))قالت:  عن عائشة  :اٜنديثجاء ُب 

 .(ُ)((من الكذب اهلل 
الصدؽ يهدي إلى البر، وإف البر  فإفَّ  ؛عليكم بالصدؽكُب اٜنديث: ))

د اهلل يهدي إلى الجنة، وما يزاؿ الرجل يصدؽ ويتحرى الصدؽ حتى يكتب عن
الكذب يهدي إلى الفجور، وإف الفجور يهدي إلى  فإفَّ  ؛ا، وإياكم والكذبصديقً 

 .(ِ)((االنار، وما يزاؿ الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابً 
: عدـ (الكذب): مطابقة اٝنرب للواقع كتصويره على ما ىو عليو. ك(الصدؽ)ك"

 (يصدؽ)عرب باٞنضارع ُب ك  .(ّ)٣نا ىو عليومطابقة اٝنرب للواقع كتصويره على خبلؼ 
 اٞنعىن:ك  كأف ذلك ىو شأنو الذم يتكرر منو. ،ليفيد التجدد (؛يتحرل)ك (يكذب)ك

فإف الصدؽ يوصل إٔب العمل الصاّب اٝنالص من كل  ؛ٕنسكوا بالصدؽ كالزموه
، كإف العمل الصاّب يوصل إٔب اٛننة، كإف الرجل ليتكرر منو الصدؽ كيتكرر  ،مذمـو

 :كتابة خاصة   منو تعمد الصدؽ كالقصد إليو كالتزامو حىت يكتب عند اهلل
 (؛احذركا الكذب كاجتنبوه)ا فيثاب ثواب الصديقٌن كيرضى عليو رضاىم. كصديقن 

كأف الشر يوصل إٔب النار. كأف الرجل  ،فإف الكذب يوصل إٔب الشر كاالنبعاث فيو

                                                                                                                                                                    

َؼة٬ُا لََعَ حمس :على اهلل أشد من الكذب على اٞنخلوقٌن؛ لقولو = َٞ ِي٦َ  ْك٫َاُد َ٪ُؤََلءِ اَّلٍّ
َ
٬ُل اْْل ُٜ َوَي

 (،)الرؤيا جزء من النبوة()[، كإ٧نا كاف الكذب ُب اٞنناـ كذبنا على اهلل؛ ٜنديث: ُٖاآلية ]ىود: ىجسَرّب٣ِ٫ِْ 
 (.ِْٖ/ُِٔب". فتح البارم، البن حجر )كما كاف من أجزاء النبوة فهو من ًقبىل اهلل تعا

[، كالرتمذم ُِّٖٓ[، كأ٘ند ]ُِْٓ[، كإسحاؽ بن راىويو ]َُِٓٗ( أخرجو معمر بن راشد ]ُ)
 [، ّٕٔٓ[، كابن حباف ]َِّ[ كقاؿ: "ىذا حديث حسن"، كأخرجو أيضنا: كالبزار ]ُّٕٗ]

يهقي ُب )السنن الكربل( كاٜناكم كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: الب
 [. ْْٕٓ[، كُب )شعب اإل٬ناف( ]َُِِٖ]

 [ ُب صحيحهما، كاللفظ ٞنسلم.َِٕٔ[، كمسلم ]َْٗٔ( أخرجو البخارم ]ِ)
(. كمن األلفاظ ذات الصلة: االفرتاء كالبهتاف كاإلفك. انظر: الفرؽ بٌن ُّْ/ُانظر: التحرير كالتنوير )  (ّ)

 (.َْٓ-ْْٗلفركؽ( )ص: الكذب كاالفرتاء كالبهتاف ُب )ا
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كتابة  يو حىت يكتب عند اهلل ليتكرر منو الكذب كيتكرر منو تعمده كالقصد إل
 .(ُ)"كيسخط عليو سخطهم ،فيؤٍب إٍب الكذابٌن ،اكذابن   :خاصة

 .صدكؽ ٪نب الصادقٌن كُب اٞنقابل فقد تقدـ أف اهلل 
 

 :ف. بغض أصحاب رسوؿ اهلل 
 كسيأٌب بياف ذلك ُب موضعو. 

 
 :اعنَّ مَ الاع مَّ جَ المستكبر الاظ جوَّ ال يُّ جعظر س. ال

ما جاء ُب اٜنديث من بياف  ذمومة ال ي ال ٪نبها اهلل كمن الصفات اٞن
وأىل  ،كل َجْعَظِريٍّ َجوَّاٍظ مستكبر َجمَّاٍع َمنَّاعٍ   :أىل النار إفصفات أىل النار: ))

كيقابلها صفات أىل اٛننة ال ي ٪نبها اهلل  .(ِ)((الضعفاء المغلوبوف :الجنة
. 

ما عٌن مهملة كآخره راء بفتح اٛنيم كالظاء اٞنعجمة بينه- (:اٛنعظرم)ك
  .-مكسورة ٍب ٓنتانية ثقيلة

  .اٞنتكرب ىو الفظ الغليظ :قيل
 .أك السمٌن الثقيل من الشره كالتنعم ،شركبالكوؿ األغليظ السيم اٛن كقيل:

                                                             

 (.٠ُُْنالس التذكًن من حديث البشًن النذير، عبد اٜنميد بن باديس )ص: (ُ)
( اٜنديث مركم عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص كعن سراقة بن مالك. حديث عبد اهلل بن عمرك بن ِ)

أيضنا:  (: "رجالو رجاؿ الصحيح"،  كأخرجوّّٗ/َُ[، قاؿ اٟنيثمي )ََُٕالعاص: أخرجو أ٘ند ]
[، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم". ككافقو الذىيب. حديث سراقة بن مالك: أخرجو ّْْٖاٜناكم ]
[، ٕٗٓٔ[، كاٜناكم ]ُّٕٓ[، ك)األكسط( ]ُٖٕٓٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ُٖٕٓٓأ٘ند ]

(: "إسناده حسن". كُب )الصحيحٌن(: ِٓٔ/َُ[. قاؿ اٟنيثمي )َِٖٕكالبيهقي ُب )الشعب( ]
أخربكم بأىل اٛننة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على اهلل ألبره، أال أخربكم بأىل النار: كل )أال )

 [.ِّٖٓ[، مسلم ]َُٕٔ، ُْٖٗصحيح البخارم ] (عتل، جواظ مستكرب(
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  .(ُ)الذم يتمدح ّنا ليس فيو أك عندهكقيل: 
ُب  الضخم اٞنختاؿ :-بفتح جيم كتشديد كاك كظاء معجمة- (اٛنواظ)ك

 .(ِ)تومشي
الذم ٩نمع  :إنو اٛنموع اٞننوع، يعين :قيل..(ّ)فيو تفاسًن متعددة (اٛنواظك)

  .(ْ)اٞناؿ ك٬ننع ما ٩نب فيو
 كىمٍّ  كحزفو  ا ُب أنٌنو دائمن كىو كالظاىر أف اٛنواظ ىو الرجل الذم ال يصرب، 

فجواظ  ا.ربًّ   ا على القضاء كالقدر، ال ٫نضع لو، كال يرضى باهلل، معرتضن كغمٍّ 
  .(ٓ)على شيء، كيرل أنو ُب قمة أعلى من أف ٬نسو شيء جزكع ال يصرب :يعين

  .كثًن اٛنمع للماؿ  :أم ،-بالتشديد–ماع( اٛن)ك
  . كثًن اٞننع لو كالشح كالتهافت على كنزه  :نوع( أماٞن)
 

 : المتفحش الفاحش البذيع. 
لق ما شيء أثقل في ميزاف المؤمن يـو القيامة من خجاء ُب اٜنديث: ))

 . (ٔ)((حسن، وإف اهلل ليبغض الفاحش البذيء
  

                                                             

(، النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، َُُ/ّ(، فيض القدير )ّٔٔ/ٖ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ُ)
(، شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم َُُ/ْمعآب السنن )(، ِٕٔ/ُمادة: )جعظر( )

(ُٕ/ُٖٖ.) 
 (. ُُُٕ/ّ( انظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )جوظ( )ِ)
 (.ُّٕٔ/ٖانظر ما قيل ُب ذلك مفصبلن ُب )مرقاة اٞنفاتيح( ) (ّ)
 (.ّْٗ/ٕ( انظر: لساف العرب، مادة: )جوظ( )ْ)
 (.َٓ/ّ العثيمٌن )( انظر: شرح رياض الصاٜنٌن، ١نمد بن صاّبٓ)
، كما أخرجو اٝنرائطي ُب [، كقاؿ: "حسن صحيح" عن أيب الدرداء ََِِ( أخرجو الرتمذم ]ٔ)

 [.  كللحديث أطراؼ.َِٖٕٗ[، كالبيهقي ]ّٗٔٓ[، كابن حباف ]ْٗ)مساكئ األخبلؽ( ]
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 .(ُ)((إف اهلل يبغض الفاحش المتفحشكُب ركاية: ))
م قاؿ الطرب  .الزيادة كاٝنركج عن اٜند :أصل الفحش : قاؿ القاضي
: قاؿ ابن عرفة ء.مالفاحش: البذ : .الفواحش عند العرب: القبائح 

الذم يتكلف الفحش  :حشكاٞنتف ،ذك الفحش :الفاحش :م كقاؿ اٟنرك 
 أك ٩ناىر هبا. (ِ)كقد يكوف اٞنتفحش الذم يأٌب الفاحشة .لفساد حالو ؛كيتعمده
كىو: اٛنفاء ُب  ،)الفاحش(: اجملبوؿ على الفحش" : قاؿ القرطيبك 

 .(ّ)"األقواؿ كاألفعاؿ. ك)اٞنتفحش(: ىو اٞنتعاطي لذلك، كاٞنستعمل لو
ألنو تعأب طيب  ؛تفحش اٞنتظاىر بوكاٞن ،اٞنتبلس بالفحش :الفاحش" :كقيل

٫ََؽ حمس :قاؿ  .ٗنيل فيبغض من ٓب يكن كذلك َُ ٬َاِضَق ٤َا  َٙ َؽب٬ُا ا١ْ ْٜ َوََل َت
 َ٦ ٍَ  .(ْ)"[ُُٓ]األنعاـ: ىجس٫َْ٨٤ِا َو٤َا َب

. الكبلـ ّنا يكره ٚناعو ٣نا يتعلق بالدين :كالفحش" : قاؿ ابن العريب
يعين: لطهارة أخبلقو كأفعالو،  فاحشنا؛ كٓب يكن النيب  (ٓ)كُب )الصحيح(

 .(ٔ)كال متفحشنا، يعين: ٓب يكن يكتسب ذلك بقوؿ كال فعل"
 .(ٕ)"-اكإف كاف الكبلـ صدقن -الفاحش ُب منطقو ")البذم( ك

  

                                                             

كبًن( ك)األكسط( (: "ركاه أ٘ند كالطربا٘ب ُب )الْٔ/ٖ( اٜنديث مركم عن أسامة بن زيد. قاؿ اٟنيثمي )ُ)
بأسانيد، كأحد أسانيد الطربا٘ب رجالو ثقات". كاٜنديث مركم كذلك عن أيب ىريرة كعائشة كعن عبد 

 اهلل بن عمرك، كلو أطراؼ كثًنة. 
(،  شرح النوكم على صحيح مسلم ُْْ/ٕ( إكماؿ اٞنعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض )ِ)

(ُٓ/ٕٖ.) 
 (.ُُٔ/ٔاب مسلم، أليب العباس القرطيب )( اٞنفهم ٞنا أشكل من تلخيص كتّ)
 (.ِٖٓ/ِفيض القدير ) (ْ)
 ( سيأٌب ُب )حسن اٝنلق( من )األخبلؽ تورث احملبة(.ٓ)
 (.ُْْ/ٖ( عارضة األحوذم )ٔ)
 (.َّٔ/ٓ( فيض القدير )ٕ)
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ىو اٞنتكلم بالفحش  -ابالذاؿ اٞنعجمة ٣ندكدن -البذمء " : قاؿ اٞننذرمك 
 .(ُ)"كردمء الكبلـ

الفحش ُب القوؿ. كفبلف بذم اللساف. تقوؿ  :-باٞند–البذاء " (:النهاية)كُب 
  .(ِ)"بذكت على القـو كأبذيت أبذك بذاء. كقد يقاؿ باٟنمز كليس بالكثًن :منو

 
 ؼ. التشدؽ والتكلف في الكالـ:

يبغض البليغ من الرجاؿ الذي يتخلل بلسانو  إف اهلل كُب اٜنديث: ))
 . (ّ)((تخلل الباقرة بلسانها

اٞنظهر  :أم" ((لى يبغض البليغ من الرجاؿإف اهلل تعا)) :قولو 
ككسيلة إٔب االقتدار على تصغًن  ،كاستعبلءن  ،اكتفاصحن  ،(ْ)ا على الغًنللتفصح تػىيػٍهن 

أك  ،أك تزيٌن الباطل ُب صورة اٜنق ،أك بقصد تعجيز غًنه ،أك تعظيم حقًن ،عظيم
ماؿ ُب فبل يناُب كوف اٛن ،أك إجبلؿ اٜنكاـ لو ككجاىتو كقبوؿ شفاعتو ،عكسو
كال  ،كهباء من هبائها ،كال أنو زينة من زينة الدنيا ،كال أف اٞنركءة ُب البياف ،اللساف

نَْفاَن حمس :يناقض ىذا َٚ اْْلِ ٩ُ٥ٍَّ٢ اَْلَيَاَن  3َع٢َ ألف جعلو من نعم ؛ [ْ-ّ]الر٘نن: ىجس4َْ
فمن فهم تناقض  .الوىاب آية أف موضع البغض ما كاف على جهة اإلعجاب كالتعاظم

الذي يتخلل )) : كإٔب ذلك اٞنعىن اٞنراد يشًن قولو ، كاآلية فقد كىماٝنرب
الذم يتشدؽ بلسانو كما  :أم (،(بلسانها)) .ٗناعة البقر :((بلسانو تخلل الباقرة

                                                             

 (.ُِٕ/ ّ( الرتغيب كالرتىيب )ُ)
(، كانظر: الصحاح، للجوىرم ُُُ/ُ( النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، البن األثًن، مادة: )بذا( )ِ)

 (.ّٖٔ/ّ(، اٞنخصص، البن سيده )ِِٕٗ/ٔ)
[، كقاؿ: ِّٖٓ[، كالرتمذم ]ََٓٓ[، كأبو داكد ]ّْٓٔ[، كأ٘ند ]ِِٕٗٔأخرجو ابن أيب شيبة ] (ّ)

[، البيهقي ُب ٕٓ[، كاٝنرائطي ُب )مساكئ األخبلؽ( ]ِِْٓ"حسن غريب". كما أخرجو البزار ]
[. ك)الباقرة(: ٗنع البقرة، أريد هبا اٛننس. كقد جاء ُب ركاية الرتمذم كغًنه: ُْٖٔ)شعب اإل٬ناف( ]

 .()يتخلل بلسانو كما تتخلل البقرة()
 تكربنا..يقاؿ: تاه يتيو تػىيػٍهنا: تكرب.أم: ( ْ)
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إدارة لسانو حوؿ أسنانو كفمو حاؿ التكلم كما تفعل  :ككجو الشبو .تتشدؽ البقرة
ألف سائرىا تأخذ النبات  ؛بٌن البهائمكخص البقرة من  .البقرة بلساهنا حاؿ األكل

ال تستطيع أف ٕنيز ُب رعيها بٌن الرطب  ، فهيبأسناهنا كالبقرة ال ٓنتش إال بلساهنا
 . (ُ)"ابل تلف الكل بلساهنا لفًّ  ،كالشوؾ كاٜنلو كاٞنر

يبغض الذم يتكلف الببلغة، كيأٌب بشيء عن   كىذا اٜنديث فيو أف اهلل
 . تقعر كتكلف

كتكلف السجع  ،يكره التقعًن ُب الكبلـ بالتشدؽ" :النوكم  قاؿ اإلماـ
كزخارؼ القوؿ، فكل ذلك  ،كالتصنع باٞنقدمات ال ي يعتادىا اٞنتفاصحوف ،كالفصاحة

، ككذلك تكلف السجع، ككذلك التحرم ُب دقائق اإلعراب  ،من التكلف اٞنذمـو
ا يفهمو طبتو لفظن ككحشي اللغة ُب حاؿ ٢ناطبة العواـ، بل ينبغي أف يقصد ُب ٢نا

 .(ِ)"ا كال يستثقلوا جليًّ صاحبو فهمن 
 .(ّ)اقاٟنا ثبلثن  ((ىلك المتنطعوف)) :قاؿ رسوؿ اهلل كُب اٜنديث: 

 قاؿ العلماء: يعين باٞنتنطعٌن: اٞنبالغٌن ُب األمور.
 :ا يـو القيامةإف من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسً كُب اٜنديث: ))

الثرثاروف  :ا يـو القيامةم إلي وأبعدكم مني مجلسً ا، وإف أبغضكأحاسنكم أخالقً 
، قالوا: يا رسوؿ اهلل، قد علمنا الثرثاركف كاٞنتشدقوف فما ((والمتشدقوف والمتفيهقوف

 . (ْ)((المتكبروف))اٞنتفيهقوف؟ قاؿ: 
                                                             

  (.ِّٖ/ ِانظر: فيض القدير ) (ُ)
 (. ِْٖ(، كانظر: رياض الصاٜنٌن )ص:ِّٕاألذكار، لئلماـ النوكم )ص: (ِ)
 [.َِٕٔ( صحيح مسلم ]ّ)
[ َُِٖ( اٜنديث مركم عن جابر كعن أيب ثعلبة اٝنشين كعن أيب ىريرة. حديث جابر: أخرجو الرتمذم ]ْ)

[، كأخرج بقيتو ُب )مساكئ ِْكقاؿ: "حسن غريب". كما أخرجو اٝنرائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ]
اٝنشين: أخرجو ابن أيب  (. حديث أيب ثعلبةّٕٗ/ّٕ[، كابن عساكر )ّٖٓ[، ك]ّٔاألخبلؽ( ]

(: "رجالو رجاؿ الصحيح". كأخرجو أيضنا: ُِ/ٖ[، قاؿ اٟنيثمي )ُِّٕٕ[، كأ٘ند ]َِِّٓشيبة ]
[، كاٝنرائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ِٖٓ[، كاٜنارث كما ُب )بغية الباحث( ]ُِٓٓىناد ُب )الزىد( ]

 =[، كالطربا٘بٕٓٓٓ، ِْٖ[، كابن حباف ]ِٔ[، كأخرج بقيتو ُب )مساكئ األخبلؽ( ]ِّ]
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: من (اٞنتشدؽ)ك : ىو الكثًن الكبلـ.(الثرثار)ك" :اإلماـ النوكم قاؿ 
 .(ُ)عليهميػىٍبذيك ك ـ يتطاكؿ على الناس ُب الكبل

ٓنسٌن ألفاظ اٝنطب كاٞنواعظ إذا ٓب يكن فيها  :كاعلم أنو ال يدخل ُب الذـ
ألف اٞنقصود منها هتييج القلوب إٔب طاعة اهلل عز كجل، كٜنسن اللفظ ؛ إفراط كإغراب

 .(ِ)"ُب ىذا أثر ظاىر
 

  :الجائر واإلماـ ي،والشيخ الزان، والفقير الُمْخَتاؿ ،ؼالبيَّاع الحالَّ ص. 
والفقير  ،ؼالبيَّاع الحالَّ  :أربعة يبغضهم اهلل يـو القيامةجاء ُب اٜنديث: ))

  .(ّ)((واإلماـ الجائر ي،والشيخ الزان، الُمْخَتاؿ
على سلعتو كىو   اٜنىًلفى  الذم يكثري  :أم ،-بالتشديد– ((ؼالبيَّاع الحالَّ )) 
ا كحيلة ن أٚنائو كجعلو سببن ألف اٜنبلؼ الكثًن اٜنلف انتهك ما عظم اهلل م، كاذب

لعظمها ُب قلبو. فبغضو كمقتو ىذا ُب اٜنلف الصادؽ فما  ؛لدرؾ ما حقره من الدنيا
  ؟بالك بالكاذب

قد زىكىل اهلل عنو أسباب ، اٞنتكرب اٞنعجب بنفسو :أم ()والفقير المختاؿ()
  .لفقركٓب يشكر نعمة ا ،الكرب ُنمايتو لو عن الدنيا فأىب لـؤ طبعو إال التكرب

                                                                                                                                                                    

[، كالبيهقي ُْٔٔ(، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]ُٖٖ/ٓ[، كأبو نعيم ُب )اٜنلية( )ٖٖٓ]=
 [ كلو أطراؼ أخرل.َِٖٖٓ]

اء: الفحش ُب القوؿ. يقاؿ: "بذا على القـو يبذك بذاء بالفتح كاٞند: سفو كأفحش ُب منطقو  (ُ) كإف  -البىذى
كامرأة بذية كذلك، كأبذل باأللف كبذم كبذك من بايب:  فهو بذم على فعيل، -كاف كبلمو صدقنا

تعب كقرب لغات فيو. كبذأ يبذأ مهموز بفتحهما بذاء كبذاءة باٞند كفتح األكؿ كذلك، كبذأتو العٌن: 
 (.ُْ/ُازدرتو كاستخفت بو". اٞنصباح اٞننًن، مادة: )بذك( )

 (.ِّٕ( األذكار )ص:ِ)
[، كالبيهقي ُب ِّْ[، كالشهاب ]ٖٓٓٓ[، كابن حباف ]ِٕٔٓ[، كالنسائي ]ّْٖٓأخرجو البزار ] (ّ)

(: "سنده َُِٓ[. قاؿ اٜنافظ العراقي ُب )اٞنغين عن ٘نل األسفار( )ص:ُِْٓ)شعب اإل٬ناف( ]
 جيد". 
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 :كمثلو ،الذم طعن ُب السن كىو مصر على الزنا :أم (الشيخ الزاني(و ))
كاستولت أسباب  ،نزجارا ٪نصل بو االكالشيخ الزا٘ب عمر عمرن  .الشيخة الزانية

 . فأىب سوء طبعو إال التهافت ُب معصية ربو ،ككلها حاجزة عن الزنا ،الضعف
، كمو عن اٜنق العادؿ إٔب الباطلاٜناكم اٞنائل ُب ح :أم (اإلماـ الجائر(و ))
 .(ُ)عليو بالسيادة كالقدرة فأىب شـؤ شح طبعو إال اٛنور ككفر النعمة  أنعم اهلل
 

 ؽ. األمر بالمنكر والنهي عن المعروؼ:
 عن قتادة، عن رجل من خثعم قاؿ: أتيت النيب  :تقدـ ُب اٜنديث

. ((نعم))ؿ اهلل؟ قاؿ: كىو ُب نفر من أصحابو قاؿ: قلت: أنت الذم تزعم أنك رسو 
قاؿ:  ،((إيماف باهلل))قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أم األعماؿ أحب إٔب اهلل؟ قاؿ: 

قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أم  ،((ثم صلة الرحم))قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ قاؿ: 
قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟  ،((اإلشراؾ باهلل))األعماؿ أبغض إٔب اهلل؟ قاؿ: 

ثم األمر ))قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ قاؿ: ((، ثم قطيعة الرحم)) قاؿ:
 .(ِ)((بالمنكر والنهي عن المعروؼ

 
 :قيل وقاؿ، وإضاعة الماؿ، وكثرة السؤاؿر. 

ا: قيل وقاؿ، وإضاعة الماؿ، وكثرة إف اهلل كره لكم ثالثً جاء ُب اٜنديث: ))
 . (ّ)((السؤاؿ

م: عقوؽ األمهات، ووأد البنات، ومنع إف اهلل حـر عليككُب ركاية: ))
 . (ْ)((وىات، وكره لكم قيل وقاؿ، وكثرة السؤاؿ، وإضاعة الماؿ

                                                             

 (.َُْ/ُ(، التيسًن بشرح اٛنامع الصغًن، للمناكم )َْٕ/ُالقدير )انظر: فيض ( ُ)
 تقدـ. ( ِ)
 [.ّٗٓلم ][، مسُْٕٕ( أخرجو البخارم ]ّ)
 [.ّٗٓ[، مسلم ]ِِٕٗ، ّْٕٔ، ٕٓٗٓ، َِْٖ( أخرجو البخارم ]ْ)
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ا، فيرضى لكم: أف ا، ويكره لكم ثالثً إف اهلل يرضى لكم ثالثً كُب ركاية: ))
ا وًل تفرقوا، ويكره ا، وأف تعتصموا بحبل اهلل جميعً تعبدوه، وًل تشركوا بو شيئً 

 .(ُ)((كثرة السؤاؿ، وإضاعة الماؿلكم: قيل وقاؿ، و 
 .: إيذاؤىن كعدـ القياـ ُنقوقهن((عقوؽ األمهات))ك
 : دفنهن أحياء.((وأد البنات))ك
: بسكوف النوف كيفتح كبفتح العٌن على أنو مصدر أك ماض. ىات: ((منع))ك

ُب كجوىو عن إنفاؽ اٞناؿ  االمتناع :بكسر التاء ىو اسم فعل ّنعىن أعط. كاٞنراد
  .كطلب ما ال يستحق ، كاٜنرص على ٗنعو،كعةاٞنشر 

: (الفائق)ُب . ك كثرة الكبلـ اٞنفضي إٔب اٝنطأ كالزلل  :اٞنراد :((قيل وقاؿ))ك
 .(ِ)"كقاؿ كذا ،قيل كذا :هنى عن فضوؿ ما يتحدث بو اجملالسوف من قوٟنم"

 : نوعاف كاٜنديث  اهلل كتاب ُب السؤاؿك 
 أك مباح فهو إليو اٜناجة سُّ ٕن ٣نا كالت علُّم الت ٍبيٌن كجو على كاف ما :امأحدى

 .بو مأمور أك مندكب
 ما فكل. عنو ي  كمنه مكركه فهو كالتعنُّت الت كلُّف طريق على كاف ما :واآلخر

 كقع كإف ،للس ائل كزجر عرد  ىو فإ٧نا جوابو عن السكوت ككقع الوجو ىذا من كاف
 من ىو :قيل .السُّؤاؿ كثرة عن هنى أنو :اٜنديث كمنو ،كتغليظه  عقوبةه  فهو عنو اٛنواب

 كره أنو :اآلخر اٜنديث كمنو .حاجة غًن من مأمواٟن الناس سؤاؿ ىو :كقيل. ىذا
قيقة اٞنسائل :أراد (ّ)كعاهبا اٞنسائل كجاء النهي عن سؤاؿ  .(ْ)إليها تاج٪ن ال ال ي الد 

ُ  َلحمس :من أجل السؤاؿ من غًن فائدة ترتتب عليو، فقاؿ  ل
َ
ْكَياءَ  َخ٦ْ  ٬اتَْفأ

َ
 تُتْػَ  إِنْ  أ

ل٬ُا ِإَونْ  تَُفؤُْز٣ْ  ١َُس٣ْ 
َ
ُل  ِضنيَ  َخ٫َْ٨ا تَْفأ ْؽآنُ  ُحََنٍّ ُٜ ا ١َُس٣ْ  ُتتْػَ  ا١ْ َٙ ُ  َخ ُ  َخ٫َْ٨ا اَّللٍّ ٬رٌ  َواَّللٍّ ُٙ  َد

                                                             

 [.ُُٕٓ( صحيح مسلم ]ُ)
 (.ُِّ/ّالفائق ُب غريب اٜنديث كاألثر، للز٢نشرم ) (ِ)
كمسلم  ،[َّْٕ، َّٖٓ، ِٗٓٓ، ْْٕٓ( كاٜنديث لو أطراؼ كثًنة، انظر: صحيح البخارم ]ّ)

[ُِْٗ.] 
 (. ِٖٔ/ِألثر، مادة: )سأؿ( )( النهاية ُب غريب اٜنديث كاْ)
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من غًن فائدة،  كقد أكثر بنو إسرائيل سؤاؿ موسى  [.َُُ]اٞنائدة: ىجسَض٢ِي٣ٌ 
مْ حمس: م، قاؿ اهلل ككاف ذلك من أسباب ضبلٟنم ككفرى

َ
نْ  حُؽِيُػونَ  أ

َ
ل٬ُا أ

َ
 تَْفأ

١٬َُس٣ْ  ـُ ٥َا َر ه٠َِ  َٞ لِ  َو٦٤َْ  َرت٠ُْ  ٦ِ٤ْ  ُم٬ََس  ـُ ؽَ  يَتَتَػٍّ ْٙ ي٥َانِ  ا١ُْس ػْ  ةِاْْلِ َٜ ٬َاءَ  َى٠ٍّ  َذ  ـَ
بِي٠ِ    [.َُٖ:البقرة] ىجسالفٍّ

كما أف كل رسوؿ ٫ناًطب قومو كيبلِّغهم ما ٪نتاجونو، فينبغي أف ٪نرص قومو 
االستفادة، دكف ىدرو منهم لوقتو ُب القيل كالقاؿ، ككثرة السؤاؿ. قاؿ النيب  على

: ((إنما ىلك من كاف قبلكم بسؤالهم واختالفهم على أنبيائهم))(ُ). 
َٝ  ٧ُْؤ٦٤َِ  ٦َ١ْ  َوَٛال٬ُاحمس :كيأٌب السؤاؿ ّنعىن التعنت كاالستكبار كما ُب قولو  َ  ل

ُشؽَ  َضِتٍّ  ْٙ رِْض  ٦٤َِ  نَلَا َت
َ
 [.ّٗ - َٗ]اإلسراء:اآليات   ىجس..نْت٬ًَُع يَ  اْل

كليس ُب الكتاب كالسن ة تنفًن من السؤاؿ الن افع، بل حث  عليو كما جاء 
٠ْ حمس: اآليات كما ُب قولو  انِي٠َ  ةَِّن  ـَ لِ حمس [،ُُِ:البقرة] ىجسإِْْسَ

َ
أ ـْ ِي٦َ  َ٘ا  ىجساَّلٍّ

ل٬ُاحمس [،ْٗ:يونس]
َ
أ ـْ ْ٪٠َ  َ٘ا

َ
ؽِ  أ

ْٞ  حمس [،ّْ:النحل] ىجساَّّلِ
َ
أ ـْ ٨َْ٢ا ٦٤َْ  ْل َوا ـَ ْر

َ
َٝ  ٦٤ِْ  أ ِ  ىجسَرت٢ْ

ما تعدوف ، ))(ِ)((؟أتدروف ما المفلس)) :ككما ُب قولو  [.ْٓ]الزخرؼ:
 لم إذ سألوا أًل ،اهلل قتلهم قتلوه)) :كقولو  ،(ّ)؟((أىل بدر فيكم

  .(ْ)((السؤاؿ :العي شفاء فإنما ؛يعلموا
ألوا سؤاالن نافعنا فنهى عن كلذلك جاء اٞننهج القرآ٘ب معلِّمنا للمخاطىبٌن أف يس

سؤاؿ ال نفع فيو، ككاف التوجيو كذلك من خبلؿ اٛنواب على طريقة: )أسلوب 

                                                             

 [.ُّّٕ[، كمسلم ]ِٖٖٕ( صحيح البخارم ]ُ)
 [. ُِٖٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 [. ِّٗٗ( صحيح البخارم ]ّ)
[، ِٕٗ[، كالدارقطين ]ّّٔ( كاٜنديث مركم عن جابر كعن ابن عباس. حديث جابر: أخرجو أبو داكد ]ْ)

[، كالدارمي َّٔٓ] [، كأ٘ندٕٖٔأخرجو عبد الرزاؽ ][. حديث ابن عباس: َُٕٓكالبيهقي ]
[، ُُِْٕ[، كالطربا٘ب ]َِِْ[، كأبو يعلى ]ّّٕ[، كأبو داكد ]ِٕٓ[، كابن ماجو ]ٕٕٗ]

[ كللحديث َُْٕ[، قاؿ الذىيب: "على شرطهما". كالبيهقي ]َّٔ[، كاٜناكم ]ّّٕكالدارقطين ]
 أطراؼ أخرل. ك)الًعي(: اٛنهل.
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َٝ حمس :اٜنكيم(، كما ُب قولو  ل٧٬َُ
َ
٦ِ  يَْفأ ٪٢ٍِّثِ  َْ

َ
 ىجسَواْْلَزِّ  ل٨٢ٍِّاِس  َم٬َارِيُج  ِهَ  ٠ُْٛ  اْل

 . (ُ)[ُٖٗ ]البقرة:
 :كمفتاح العلم" :لقيم كللسؤاؿ أ٨نية كبًنة ُب طلب العلم. قاؿ ابن ا

حسن  :كٟناأ ،كللعلم ست مراتب"قاؿ: . ك (ِ)"حسن السؤاؿ حسن اإلصغاء
 .(ّ).."السؤاؿ

 العلم يتعلم ال :٠ناىد قاؿ( العلم ُب اٜنياء) بابُب  كقد ذكر البخارم 
 ٬ننهعن   ٓب األنصار نساء النساءي  نعم : عائشة كقالت. مستكرب كال مستحي

 .(ْ)الدين ُب يتفقهن أف اٜنياء
٪نرصوف على التعلم كالسؤاؿ حىت ٣نن ىو دكهنم،    كقد كاف الرسل
 .مع اٝنضر  كما ُب قصة موسى 

 
 خاتمة:

إف ما تقدـ بيانو من اآليات الكر٬نة كاألحاديث الشريفة فيو بياف ما ٪نبو اهلل 
 ز ، كما يبغضو، فينبغي على كل ١نبٍّ أف ٪نرص على أداء اٞنأمورات، كأف ٪نرت

 عن اٞنكركىات، كأف يدلل على صدؽ دعواه بلساف العمل. 
 

  
                                                             

غًن ما يرتقبو، إما برتؾ سؤالو كاإًلجابة عن سؤاؿ ٓب يسألو، كإما ُنمل  ( )أسلوب اٜنكيم(: تلقِّي اٞنخاطىب بُ)
كبلمو على غًن ما كاف يقصد؛ إشارة إٔب أنو كاف ينبغي لو أف يسأؿ ىذا السؤاؿ أك يقصد ىذا اٞنعىن. 

عن األىلة: ٓب تبدك صغًنة ٍب تزداد حىت يتكامل نورىا ٍب  فقد سأؿ أصحاب الرسوؿ 
كىذه مسألة من مسائل )علم الفلك( ٪نتاج ُب فهمها ًإٔب دراسة دقيقة طويلة،  تتضاءؿ حىت ال ترل؟

فصرفهم القرآف الكرٙب عن ىذا ببياف أف األىلة كسائل للتوقيت ُب اٞنعامبلت كالعبادات؛ إشارة منو إٔب 
 أف األكٔب هبم أف يسألوه عن ىذا.

 (.ْٖ( حادم األركاح )ص:ِ)
 (.ُٗٔ/ُ( انظر: مفتاح دار السعادة )ّ)
 (. ّٖ/ُ( صحيح البخارم )ْ)
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 :األسباب الجالبة لمحبة اهلل رابًعا: 
 : كىاؾ بعض األسباب اٛنالبة حملبة اهلل  
 .كالتفهم ٞنعانيو كما أريد بو ،قراءة القرآف بالتدبر - ُ
 بالنوافل بعد الفرائض.  التقرب إٔب اهلل  - ِ
 حاؿ: باللساف كالقلب، كالعمل كاٜناؿ.دكاـ ذكره على كل  - ّ
إٔب ١نابو، كإف صعب  (ُ)اٟنول، كالتسنم ةإيثار ١نابو على ١نابك عند غلب - ْ
 اٞنرتقى.
مطالعة القلب ألٚنائو كصفاتو، كمشاىدهتا كمعرفتها. كتقلبو ُب رياض ىذه  - ٓ

 الة. بأٚنائو كصفاتو كأفعالو: أحبو ال ١ن  اٞنعرفة كمباديها. فمن عرؼ اهلل
فإهنا داعية إٔب  ؛مشاىدة بره كإحسانو كآالئو، كنعمو الباطنة كالظاىرة - ٔ

 ١نبتو.
على  شكر اٞننعممن  كذلككقد جبلت القلوب على ١نبة من أحسن إليها، 

 .، كالشكر يكوف بالقلب كاللساف كاٛنوارحنعمو
 . انكسار القلب بٌن يدم اهلل  - ٕ
كتبلكة كبلمو، كالوقوؼ  ،ة اهلل ناجااٝنلوة كقت النزكؿ اإلٟني، ٞن - ٖ

 بالقلب كالتأدب بأدب العبودية بٌن يديو. ٍب ختم ذلك باالستغفار كالتوبة.
  عن أيب ىريرةففي األسحار نسمات يناٟنا اٞنقربوف، ففي اٜنديث: 

إذا مضى شطر الليل، أو ثلثاه، ينزؿ اهلل تبارؾ )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
لدنيا، فيقوؿ: ىل من سائل يعطى؟ ىل من داع يستجاب لو؟ وتعالى إلى السماء ا

٬ل٬َُن حمس: ، قاؿ اهلل (ِ)((ىل من مستغفر يغفر لو؟ حتى ينفجر الصبح ُٜ ِي٦َ َح اَّلٍّ
َؼاَب انلٍّارِ  َْ ِْْٕٙؽ نَلَا ُذ٬ُ٧ب٨ََا َو٨َِٛا  ٨َا آ٨٤ٍَّا َ٘ا ا٧ِتنِيَ  16َرب٨ٍَّا إِجٍّ َٜ ادِرنَِي َوا١ْ اةِؽِي٦َ َوالهٍّ  الهٍّ

                                                             

 يقاؿ: تسنمت اٜنائط: علوتو. كفبلف قد تسنم ذركة الشرؼ. كرجل سنيم: عإب القدر. (ُ)
 [.ٖٕٓيح مسلم ]صح( ِ)
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َطارِ  ـْ ِْٖٙؽِي٦َ ةِاْْلَ ََك٬ُ٧ا حمس: كقاؿ  [،ُٕ-ُٔ]آؿ عمراف: ىجس17َوال٨٥ُِْْٜٙنَِي َوال٥ُْْفَخ
٬َُٓن  ُِْٖٙؽوَن  ٢َٛ17ِياًل ٦َ٤ِ ال٢ٍّي٠ِْ ٤َا َح٫َْش َطارِ ُ٪٣ْ يَْفخَ ـْ َ

 [.ُٖ-ُٕ]الذاريات: ىجس18َوبِاْْل
أطايب  ىينتق٠نالسة احملبٌن الصادقٌن، كالتقاط أطايب ٖنرات كبلمهم كما  - ٗ
 الثمر. 

 .(ُ)مباعدة كل سبب ٪نوؿ بٌن القلب كبٌن اهلل  - َُ
،  من شيء  التفكر ُب ملكوت السموات كاألرض كما خلق اهلل - ُُ

 كتدبر آياتو.
 فإف ذلك سبب لفضل اهلل  ؛ك٢نالفة اٟنول ،الصدؽ كاإلخبلص - ُِ

 على عبده كأف ٬ننحو ١نبتو.
عباده الصاٜنٌن ُب اآلخرة من النظر إٔب كجهو ل ما أعده اهلل  معرفة – ُّ

الكرٙب، كتأمل نصوص الكتاب كصحيح السنة ُب بياف أحواؿ أىل اٛننة. قاؿ اهلل 
 :ةٌ حمس َؽةٌ  >1وُُس٬هٌ ي٤َ٬َْهٍِؼ ٧َاَِضَ ُِ عن  :كُب اٜنديث [.ِّ-ِِالقيامة:] ىجس=1إََِل َرب٫َِّا ٧َا

أعددت )) : قاؿ اهلل :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ،أيب ىريرة 
لعبادي الصالحين ما ًل عين رأت، وًل أذف سمعت، وًل خطر على قلب بشر، 

ْخنُيٍ حمس :فاقرءوا إف شئتم
َ
ِ أ ة ْعِِفَ ل٣ْ٫َُ ٦ِْ٤ ُٛؽٍّ

ُ
ٌْٙؿ ٤َا أ ٣َُ٢ْٓ َج . (ِ)(([ُٕالسجدة:] ىجسَ٘اَل َت

 فأم جزاء أعظم من ىذا؟! 
 

: ثمرات محبة اهلل  خامًسا: 
 ناية: التوفيق والحفظ والع  -  1

ٖنرات عظيمة ُب الدنيا كاآلخرة، فيكفيو أف يكوف لعبده ٟنا  إف ١نبة اهلل 
كيرعاه، ٪نفظ ٚنعو عن  ،ك٪نفظو ،كيسدده ،يوفقو ،معو ُب كل صغًنة ككبًنة اهلل 

، ك٪نفظ ، ك٪نفظ بصره عن رؤية ما يغضب اهلل السماع ٞنا يغضب اهلل 

                                                             

 (.ُٗ-ُٖ/ّبتصرؼ عن )مدارج السالكٌن( ) (ُ)
 [.ِِٖٓ، ِِْٖ، ِِْٖ، ِِْٖ[، مسلم ]ْٖٕٗ، َْٖٕ، ْٕٕٗ، ِّْْ( صحيح البخارم ]ِ)
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دمو من أف ٕنشي إٔب ما يكرىو اهلل ٪نفظ قك  ،يده عن أف تفعل ما يغضب اهلل 
، ك٪نفظ جوارحو كلها عن كل ما يسخط اهلل  .نبو جربيلك  كيغضبو٪ 
، ينجو من ، ك أىل السماء، كيوضع لو القبوؿ ُب األرض بٌن الناس ك٪نبو

  .عذاب القرب، كيأمن الفزع األكرب
ا إف اهلل قاؿ: من عادى لي وليِّ )) :قاؿ رسوؿ اهلل  كُب اٜنديث:

عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليو،  ب إليَّ فقد آذنتو بالحرب، وما تقرَّ 
وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو، فإذا أحببتو: كنت سمعو الذي 
يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي يبطش بها، ورجلو التي يمشي بها، 

ترددت عن شيء أنا فاعلو وإف سألني ألعطينو، ولئن استعاذني ألعيذنو، وما 
يعين: إساءتو بفعل  ،(ُ)((ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءتو

 .ما يكره
ا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي إذا أحب اهلل عبدً كُب اٜنديث: ))

  .(ِ)((سقيمو الماء
حفظو من متاع  :أم (،(ا حماهإذا أحب اهلل عبدً )): قولو 

لئبل ٬نرض  ؛ككقاه أف يتلوث بزىرهتا ،حاؿ بينو كبٌن نعيمها كشهواهتا :أم (،(الدنيا))
  .قلبو هبا كّنحبتها ك٣نارستها كيألفها كيكره اآلخرة

  .٬ننع :أم (،(كما يحمي))

                                                             

 ٔنر٩نو. ( تقدـُ)
اٜنديث مركم عن ١نمود بن لبيد عن قتادة، كعن ١نمود بن لبيد عن رافع بن خديج.  حديث ١نمود بن  (ِ)

[، كقاؿ: "حسن غريب". كأخرجو أيضنا: ابن أيب عاصم َِّٔلبيد عن قتادة: أخرجو الرتمذم ]
ناد". ككافقو [، كقاؿ: "صحيح اإلسْْٕٔ[، كاٜناكم ]ُٕ[، الطربا٘ب ]ٗٔٔ[، كابن حباف ]ُٕٓٗ]

[. حديث ١نمود بن لبيد عن رافع بن َُْْٖالذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]
(: "إسناده حسن". كما أخرجو الشهاب ِٖٓ/َُ[، قاؿ اٟنيثمي )ِْٔٗخديج: أخرجو الطربا٘ب ]

[ُّٕٗ.]  
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كاألطباء ٓنمي شرب اٞناء  ،شربو إذا كاف يضره :أم (،(أحدكم سقيمو الماء))
 .ُب أمراض معركفة

 
  أف يحببو إلى العباد:  - 2

عن   عن أيب ىريرة؛ ففي اٜنديث: ا حببو لعبادهعبدن  إذا أحب اهلل 
ا إذا أحب اهلل العبد نادى جبريل: إف اهلل يحب فالنً ))قاؿ:  ،النيب 

ا فأحببو، فيحبو جبريل، فينادي جبريل في أىل السماء: إف اهلل يحب فالنً 
قاؿ اهلل كقد  .(ُ)((فأحبوه، فيحبو أىل السماء، ثم يوضع لو القبوؿ في األرض

 :احمس ٠ُ ل٣ُ٫َُ الؽٍّْْح٦َُ ُودًّ َٓ يَْش ـَ اِْلَاِت  ٬ُ٢٥ِا الهٍّ َْ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا َو  :أم [،ٔٗ]مرٙب: ىجسإِنٍّ اَّلٍّ
 ا كمودة ُب قلوب اٝنلق.حبًّ 

النيب  ف  أل ؛بشرؼ الدنيا كاآلخرة  ذىب احملبوف هلل :كقاؿ ٚننوف
 فهم مع اهلل ،(ِ)((المرء مع من أحب)) :قاؿ   ُب الدنيا

 .(ّ)كاآلخرة
 

 أف يُؤتى المحبُّ اإليماَف ويتذوؽ حالوتو: - 3
إف اهلل )) :: أف يؤتى احملب اإل٬ناف كما ُب اٜنديثكمن ٖنرات ١نبة اهلل 

 .(ْ)((يعطي الدنيا من يحب ومن ًل يحب، وًل يعطي اإليماف إًل من يحب
: لقولو ؛ فيحيا حياة السعداء ،٬نافحبلكة اإل اٞنسلمف يتذكؽ كأ

ثالث من كن فيو وجد حالوة اإليماف: أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو مما ))
 .(ٓ)ديث(( اٜن..سواىما

                                                             

 [.ِّٕٔ[، مسلم ]ْٖٕٓ، ََْٔ، َِّٗ(  صحيح البخارم ]ُ)
 [.َِْٔ[، مسلم ]َُٕٔ، ُٗٔٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.َْٗ( انظر: ركضة احملبٌن )ص: ّ)
 تقدـ. (ْ)
 [..ٕٔ[، مسلم ]ُْٗٔ، َُْٔ، ُِ، ُٔ( صحيح البخارم ]ٓ)
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 : ن عذاب اهللم األمن - 4

اُؤهُ حمس :كيدؿ عليو قولو  ِضتٍّ
َ
ِ َوأ ب٨َْاُء اَّللٍّ

َ
َوَٛا١َِج اَْل٬٫َُُد َوانلٍَّهاَرى َن٦ُْ أ

 ِ ةُُس٣ْ ةُِؼ٬ُ٧ب ّؼِ َٓ َٚ ٠ُْٛ ٣َِ٢َ٘ ُح ٦ْ َع٢َ جُْخ٣ْ بََْشٌ ِم٥ٍّ
َ
 [.ُٖ]اٞنائدة: ىجسُس٣ْ ة٠َْ أ

سأؿ أبا بكر بن ٠ناىد: أين ْند ُب القرآف أف احملب ال   ركم أف الشبلي
ةُُس٣ْ حمسفلم يهتد ابن ٠ناىد، فقاؿ لو الشبلي ُب قولو:  ؟يعذب حبيبو ّؼِ َٓ ٠ُْٛ ٣َِ٢َ٘ ُح

 .ىجسةُِؼ٬ُ٧بُِس٣ْ 
 (اٞنسند)ذم قالو حسن، كلو شاىد ُب كىذا ال: (ُ)قاؿ اٜنافظ ابن كثًن 

ُب نفر من  النيب  قاؿ: مر   عن أنس  لئلماـ أ٘ند 
أصحابو، كصيب ُب الطريق، فلما رأت أمو القـو خشيت على كلدىا أف يوطأ، فأقبلت 

: يا رسوؿ اهلل، ما كانت ىذه  ،تسعى كتقوؿ: ابين ابين كسعت فأخذتو، فقاؿ القـو
واهلل ما يلقي  ،ًل))فقاؿ:  اؿ: فخفضهم النيب لتلقي ابنها ُب النار. ق

 .(ِ)((حبيبو في النار
 

 القناعة والرضا وغنى النفس: - 5
إف من أىم أسباب السعادة كاالطمئناف: ما تورثو احملبة من االقتناع كالرضا بقضاء اهلل 

 .كقدره 

                                                             

 (.ٗٔ/ّ(  تفسًن ابن كثًن )ُ)
[، قاؿ ٕٗٓٔ[، كالبزار ]ُّْٕٔ، َُُِٖحديث: )كاهلل ال يلقى اهلل حبيبو َب النار( أخرجو أ٘ند ]( ِ)

كأخرجو أيضنا: أبو يعلى  زار، كرجاٟنما رجاؿ الصحيح"،: "ركاه أ٘ند، كالب(ُِّ/َُاٟنيثمي )
[، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخٌن"، ككافقو الذىيب. كما أخرجو ُْٗ[، كاٜناكم ]ّْٕٕ]

 [.ُّٕٔالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]
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وْ حمس: قيل ُب تفسًن قوؿ اهلل قد ك 
َ
ٍؽ أ َٞ ٠َ٥ِ َناِْلًا ٦ْ٤ِ َذ َْ ٧ََث وَُ٪٬َ ُمْؤ٦ٌِ٤  ٦ْ٤َ 

ُ
أ

٬ُ٢٥َْٓنَ  ْضَف٦ِ ٤َا ََك٬ُ٧ا َح
َ
ْسؽَُ٪٣ْ ةِأ

َ
ّيِتًَث َونَلَْشؾِي٣ْ٫ٍُّ٨َ أ ٌَ : اٜنياة [ٕٗ]النحل: ىجس٨َُ٢َْ٘طيِي٩ٍُّ٨َ َضيَاةً 

 .(ُ)الطيبة: القناعة
اِٞؽِي٦َ حمس: ُب قولو كما قيل  َٝ َوُك٦ْ ٦ِْ٤ اللٍّ [: ُْْ]األعراؼ: ىجسَُ٘غْؼ ٤َا آحَيُْخ

اِٞؽِي٦َ حمس إشارة إٔب القناعة، أم: اقنع ّنا أعطيتك،إف فيو  أم: من  ،ىجسَوُك٦ْ ٦ْ٤ِ اللٍّ
 .(ِ)اٞنظهرين إلحسا٘ب إليك كفضلي عليك

كاحملبوف يصربكف على ما أصاهبم ُب الدنيا من االبتبلء كالنصب، كيثقوف بالعاقبة 
، كأف الصرب كاٞنآؿ، كقد علموا أف الدنيا ليست دار إقامة، كفيها االبتبلء كالتصفية

 كالشكر ٣نا يقرهبم إٔب احملبوب، كىو يدفع عنهم الضر كالكركب.
 

 حسن الُخلق والرفق بالَخلق:  - 6
 كسيأٌب بيانو ُب )األخبلؽ تورث احملبة(.

 
   :الخاتمة الحسنة - 7

((، قيل: كما عسلو؟! قاؿ: إذا أراد اهلل بعبد خيًرا عسلوففي اٜنديث: ))
 . (ّ)((قبل موتو، ثم يقبضو عليو يفتح لو عماًل صالًحا))

                                                             

قاؿ: ثنا أبو  ( "حدثنا القاسم، قاؿ: ثنا اٜنسٌن،َِٗ/ُُٕب )تفسًنه( ) قاؿ اإلماـ الطربم  (ُ)
عصاـ، عن أيب سعيد، عن اٜنسن البصرٌم، قاؿ: اٜنياة الطيبة: القناعة"اىػ. كعزاه اٞناكردم ُب )النكت 

( إٔب ُْٕ/َُ( إٔب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، كاٜنسن البصرم. كالقرطيب )ُِِ/ّكالعيوف( )
عكرمة عن ابن عباس، كىو قوؿ اٜنسن البصرم كزيد بن كىب ككىب بن منبو، قاؿ: كركاه اٜنكم عن 

 ( إٔب ٠ناىد كعكرمة.ََِ/ّ. كالسمعا٘ب ُب )تفسًنه( )علي بن أيب طالب 
 (.َُّ/ُ(، كتفسًن ابن جزم )ُِٖ/ٕانظر: تفسًن القرطيب ) (ِ)
اٜنديث مركم عن أيب عنبة كعن أيب أمامة كعن عائشة كعن عن عمرك بن اٜنمق اٝنزاعي. حديث أيب  (ّ)

[، كالطربا٘ب ُب )الشاميٌن( ََْ[، كابن أيب عاصم ُب )السنة( ]ُْٖٕٕد ]عنبة: أخرجو أ٘ن
(: "ركاه أ٘ند كالطربا٘ب، كفيو بقية، كقد صرح بالسماع ُب اٞنسند، كبقية ُِٓ/ٕ[. قاؿ اٟنيثمي )ُٖٗ]

 =[. حديث أيب أمامة: سيأٌب. حديث عائشة: أخرجوُّٖٗرجالو ثقات". كما أخرجو القضاعي ]
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فقيل: كيف يستعملو يا رسوؿ  ،((إذا أراد اهلل بعبد خيًرا استعملوكُب ركاية: ))
"فمن كاف  :قاؿ ابن القيم  .(ُ)((يوفقو لعمل صالح قبل الموتاهلل؟ قاؿ: ))
حاؿ حياتو، كجد ذلك أحوج ما ىو إليو عند  ُبكبذكره ك١نبتو  مشغوالن باهلل 

 .(ِ)"كحو إٔب اهلل خركج ر 
يقوؿ:  قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل  أمامة عن أيب كُب ركاية: 

قالوا: يا رسوؿ اهلل، كما طهور العبد؟  ،((إذا أراد اهلل بعبد خيرا طهره قبل موتو))
 .(ّ)((عمل صالح يلهمو إياه، حتى يقبضو عليو))قاؿ: 

لوفاة حىت ال ٪نتاج ا طهره من اٞنادة اٝنبيثة قبل ابو خًنن  فمن أراد اهلل 
ة كلزـك الطاعات كْننب اٞنخالفات بالتو  لدخوؿ النار ليطهره فيلهمو اهلل 

 .أك يصاب باٞنصائب كأنواع الببلء اٞنكفرات ليطهر من خبائثو مع كراىتو ٞنا أصابو
                                                                                                                                                                    

(: "رجالو رجاؿ الصحيح، غًن يونس بن ُِٓ/ٕ[. قاؿ اٟنيثمي )ْٔٓٔ)األكسط( ]الطربا٘ب ُب =
[، كابن ٘نيد ِٖٔعثماف، كىو ثقة". حديث عمرك بن اٜنمق اٝنزاعي: أخرجو ابن أيب شيبة ]

[، كاٝنرائطي ُب )مكاـر َِّٗ[، كالبزار ]َِّْ[، كابن أيب عاصم ُب )اآلحاد كاٞنثا٘ب( ]ُْٖ]
[، ُّٖ[، كالشاميٌن ]ِّٖٗ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ِّْن حباف ][، كابِّٔاألخبلؽ( ]

(: "ركاه ٖٕٔ[. قاؿ العراقي ُب )ٔنريج اإلحياء( )ص:ُٖٖ[، كالبيهقي ُب )الزىد( ]ُِٖٓكاٜناكم ]
أ٘ند من حديث أيب عنبة اٝنوال٘ب، كركاه اٝنرائطي ُب )مكاـر األخبلؽ(، كالبيهقي ُب )الزىد( من 

، كقاؿ البيهقي: ()حببو إٔب جًنانو()مق. زاد اٝنرائطي: قيل كما عسلو؟ قاؿ: حديث عمرك بن اٜن
 )يفتح لو عمبلن صاٜننا قبل موتو حىت يرضى عنو من حولو( كإسناده جيد". 

[، كأ٘ند َٕٗ( اٜنديث مركم عن أنس كعن عمر اٛنمعي. حديث أنس: ابن اٞنبارؾ ُب )الزىد( ]ُ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح". كأخرجو أيضنا: ابن ُِِْمذم ][، كالرت ُّّٗ[، كابن ٘نيد ]َُِّٓ]

[، ُُْٗ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُّْ[، كابن حباف ]َّْٖ[، كأبو يعلى ]ّّٗأيب عاصم ]
[، كقاؿ: ُّٔٗ[، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخٌن". كما أخرجو الضياء ]ُِٕٓكاٜناكم ]

(: "فيو بقية، ُِٓ/ٕقاؿ اٟنيثمي ) [،ُُِٕٕر اٛنمعي: أخرجو أ٘ند ]"إسناده صحيح". حديث عم
 [.َِٕٓكقد صرح بالسماع، كبقية رجالو ثقات". كأخرجو ابن أيب عاصم ُب )اآلحاد كاٞنثا٘ب( ]

 (.َّٖطريق اٟنجرتٌن )ص: (ِ)
(: ركاه الطربا٘ب من طرؽ، كُب بعضها: ُِٓ/ٕ[. قاؿ اٟنيثمي )ََٕٗ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ّ)

(، كُب إحدل طرقو: بقية بن الوليد، كقد صرح بالسماع، كبقية رجاٟنا ثقات". قاؿ )عسلو( بدؿ )طهره
  (.ِٕٓ/ُالعبلمة اٞنناكم: "فاٜنكم عليو بالضعف ُب غاية الضعف" فيض القدير )
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ْن ُُتِت٬َّا َكيْئًا وَُ٪٬َ حمس
َ
ََس أ َْ ْن حَْسؽَُ٪٬ا َكيْئًا وَُ٪٬َ َعْْيٌ ١َُس٣ْ َو

َ
ََس أ َْ  ىجسَْشٌّ ١َُس٣ْ  َو

كٟنذا كاف األب أك األـ يسوؽ لولده اٜنجاـ أك الطبيب ليعاٛنو باٞنراىم  .[ُِٔ]البقرة:
 .(ُ)اٞنؤٞنة اٜنادة كلو أطاع الولد ٞنا شفي

 
                                   

  

                                                             

 (.ِٕٓ/ُ( فيض القدير )ُ)
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ي             
ان  حث  انث   المب 

  هلل  محبة العبد         
  رسولهلو            
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وحكمها:   ورسولو   هلل بياف معنى محبة العبد أوًًل:
 بياف المعنى:   - 1

كمعىن حب العبد هلل ُب )شرحو لصحيح مسلم(: " قاؿ القاضي عياض 
: قاؿ بعضهم: كٟنذا شيء؛كل   طاعتو، كالتزاـ أكامره كنواىيو ُب استقامتو ُب 
كيكره ما   ،فيحب ما أحب ،ب مواطأة القلب على ما يرضي الر ) :احملبة
 (.كره

 . ُب اللفظعبارات ُب ىذا الباب ّنا ال يؤكؿ إٔب اختبلؼ إال  الكاختلفت 
ٍب اٞنيل قد يكوف ٞنا يستلذه اإلنساف  ،اٞنيل إٔب ما يوافق احملب :كباٛنملة أصل احملبة

٘ب كقد يستلذه ًبعىٍقًلو للمعا .كحسن الصورة كالصوت كالطعاـ ك٥نوىا  ،كيستحسنو
 ،كقد يكوف إلحسانو إليو ،اكمحبة الصاٜنٌن كالعلماء كأىل الفضل مطلقن   ،الباطنة

ٞنا ٗنع  ؛كىذه اٞنعا٘ب كلها موجودة ُب النيب  .كدفعو اٞنضار كاٞنكاره عنو
هبدايتو إياىم  ،كإحسانو إٔب ٗنيع اٞنسلمٌن ،كأنواع الفضائل ،من ٗناؿ الظاىر كالباطن

كقد أشار بعضهم إٔب أف ىذا  .كاإلبعاد من اٛنحيم ،ـ النعمكدكا ،إٔب الصراط اٞنستقيم
 :كغًنه قاؿ مالك  .فإف اٝنًن كلو منو  ؛متصور ُب حق اهلل 

 .(ُ)"من كاجبات اإلسبلـ  احملبة ُب اهلل
 

 بياف الُحكم والمكانة: - 2
 .  (ِ)فرض كحب رسوؿ اهلل  أٗنعت األمة على أف حب اهلل 

 كرسولو  بل ١نبة اهلل ، بة اهلل١ن": كقاؿ ابن تيمية 
 قواعده؛ بل ىي أصل   كأجلِّ  ،كأكرب أصولو ،من أعظم كاجبات اإل٬ناف

                                                             

صحيح  (، بقليل من التصرؼ، كانظر: شرح اإلماـ النوكم علىَِّ/ُإكماؿ اٞنعلم، للقاضي عياض ) (ُ)
 (.َٓ/ُ(، مرعاة اٞنفاتيح )ِٔ/ُ(، فيض القدير )ُْٗ-ُُْ/ُ(، عمدة القارم )ُْ/ِمسلم )

(، كقد نقلو عنو ابن قدامة اٞنقدسي  ِْٗ/ُْب )إحياء علـو الدين( ) ( نقل اإلٗناع اإلماـ الغزإب ِ)
 :(.ُّّٕب )منهاج القاصدين( )ص 
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التصديق بو أصل كل قوؿ من أقواؿ  كما أف  ،كل عمل من أعماؿ اإل٬ناف كالدين
 .(ُ)"اإل٬ناف كالدين

ِ  َو٦َ٤ِ انلٍّاِس ٦ْ٤َ َحخٍِّغؼُ حمس :لقولو  ؛ىذه احملبة من شركط اإل٬نافك  ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّللٍّ
 ِ ُطّبِ اَّللٍّ َٞ ٧َْػاًدا ُُيِت٬َّج٣ْ٫َُ 

َ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ٦ْ٤َ يَْؽحَػٍّ حمس: كقولو ، [ُٓٔ]البقرة: ىجسأ ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
يَا أ

٬ٍْم ُُيِت٣ْ٫َُّ َويُِطت٩َ٧٬َُّ  َٜ ِ ُ ة ِِت اَّللٍّ
ْ
 .[ْٓ]اٞنائدة: ىجس٨٤ُِْس٣ْ َخ٦ْ دِي٩ِ٨ِ ََ٘ف٬َْف يَأ

أحدكم حتى أكوف أحب إليو من والده  ًل يؤمن)) :كلقوؿ النيب 
 .(ِ)((وولده

ليست ٠نرد االتباع، بل ىي أساس  كرسولو  إف  ١نبة اهلل 
 االتباع كباعثو، كىي كاجب من الواجبات.

ْزَواُسُس٣ْ حمس :قاؿ اهلل 
َ
ب٨َْاؤُُز٣ْ ِإَوْع٬َا٧ُُس٣ْ َوأ

َ
٠ُْٛ إِْن ََكَن آةَاؤُُز٣ْ َوأ

ْم٬َاٌل 
َ
ِلَْيحُُس٣ْ َوأ َْ َضبٍّ َو

َ
َفاَدَ٪ا َوَمَفاِز٦ُ حَؽَْى٬َْج٫َا أ َٞ اْرَْتَْذُخ٬٥َُ٪ا َوَِتَاَرةٌ ََتَْل٬َْن 
ُ ََل حَ  ِ َواَّللٍّ ْمؽِه

َ
ُ ةِأ ِِتَ اَّللٍّ

ْ
بٍُّه٬ا َضِتٍّ يَأ بِي٩ِ٢ِ َذَْتَ ـَ ٬َِلِ وَِس٫َاٍد ِِف  ـُ ِ َوَر ٫ِْػي إََِلُْس٣ْ ٦َ٤ِ اَّللٍّ

ٜنِيَ  ـِ ا َٙ ٬َْم ا١ْ َٜ كٔنترب حب   ءت ىذه اآلية تفضح كذب اٞندعٌن،جا [ِْ]التوبة: ىجسا١ْ
 .كرسولو  اإلنساف هلل 

٬َِلِ حمسفقولو ُب ىذه األشياء إذا كانت  ـُ َضبٍّ إََِلُْس٣ْ ٦َ٤ِ اَّللِ َوَر
َ
يدؿ على أف  ىجسأ

١نبة ىذه األشياء ُب األصل ال حرج فيها، فاإلنساف ٪نب كالده، ك٪نب كلده، ك٪نب 
ك٪نب ْنارتو، ك٪نب مسكنو. فأصل احملبة ٟنذه  أخاه، ك٪نب قبيلتو، ك٪نب مالو،

ـ ١نبة ىذه األشياء من احملبة الطبيعية، لكن إ٧نا يأٌب اللـو إذا قد   األهن ؛األشياء مباح
 ، كرسولو  رتو ىذه األشياء عن طاعة اهللفأخ    على ١نبة اهلل

 . كرسولو كعن اٟنجرة إٔب اهلل 

                                                             

(، إغاثة اللهفاف من مصايد ٗٓالقلب كشفاؤىا )ص:(، كانظر: أمراض ْٗ-ْٖ/َُ( ٠نموع الفتاكل )ُ)
 (.ُٔٗ/ِالشيطاف، البن قيم اٛنوزية )

(، ٢نتصر منهاج ِْٗ/ْ[، انظر: إحياء علـو الدين، لئلماـ الغزإب )ُٓ، ُْ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ُٕٖ/ّٔ(، كانظر: اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )ّّٕالقاصدين، البن قدامة اٞنقدسي )ص:
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 كرسولو  لى كجوب حب اهلل"كُب اآلية دليل ع :قاؿ القرطيب 
، "كال خبلؼ ُب ذلك بٌن األمة، كأف ذلك مقدـ على كل ١نبوب(ُ). 

 كأصل األشياء كموجدىا ك٢نرتعها ىو اهلل " :كقاؿ اإلماـ الغزإب 
 .افكأنو ٓب يعرؼ شيئن  فلو عرؼ كل شيء كٓب يعرؼ اهلل  ،الذم جعلها أشياء

كعبلمة احملبة أف ال يؤثر عليو  .أحبو  فمن عرؼ اهلل ؛احملبة :كعبلمة اٞنعرفة
 .(ِ)"الدنيا كال غًنىا من احملبوبات

"فكفى هبذا  :النيب   ةلزـك ١نبُب بياف  قاؿ القاضي عياض ك 
ا كداللة كحجة على التزاـ ١نبتو ككجوب فرضها، كعظم خطرىا، ا كتنبيهن حضن 

حب إليو من من كاف مالو كأىلو ككلده أ إذ قرع اهلل  ؛كاستحقاقو ٟنا 
ِ حمس :اهلل كرسولو كأكعدىم بقولو  ْمؽِه

َ
ُ ةِأ ِِتَ اَّللٍّ

ْ
بٍُّه٬ا َضِتٍّ يَأ ٍب  [،ِْ]التوبة: ىجسَذَْتَ

  .(ّ)كأعلمهم أهنم ٣نن ضل كٓب يهده اهلل" ،فسقهم بتماـ اآلية
امتبلء القلب ّنحبة  أف مقياس اإل٬ناف باهلل  كقد بٌن  النيب 

١نبة الولد كالوالد كالناس أٗنعٌن، فقاؿ  ُنيث تغدك متغلبة على النيب 
: (( ًل يؤمن أحدكم، حتى أكوف أحب إليو من والده وولده والناس

ا ألصل اإل٬ناف، كإ٧نا ىو نفيه لكماؿ اإل٬ناف، أم: ال يكميل ليس نفين  (ْ)((أجمعين
كلكن ال يقدـ ١نبتو على ١نبة  ىذا إذا كاف ٪نب الرسوؿ  .إ٬ناف أحدكم
، بل يبغض أصبلن  أما إذا كاف اإلنساف ال ٪نب الرسوؿ  ق.غًنه من اٝنل

كلكنو يقدِّـ  ،أما الذم ٪نب الرسوؿ  .فهذا كافر  الرسوؿ
فهذا ناقصي اإل٬ناف، بل ال يكميل  ١نبة كلده ككالده على ١نبة الرسوؿ 

أحب  إليو من نفسو ال ي بٌن  كال يتم حىت يكوف الرسوؿ  ،إ٬ناف العبد

                                                             

 (.ِْٔ -ِّٔ/ُ(، كانظر: االستقامة، البن تيمية )ٓٗ/ٖ القرطيب )( تفسًنُ)
 (. ّٔ/ّ( إحياء علـو الدين )ِ)
 (.ّْ/ِالشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى ) (ّ)
 [.ْْ[، مسلم ]ُٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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إليو من كلده الذم ىو بٍضعىةه منو كجزءه منو، كأحب إليو من كالده الذم جنبيو، كأحب 
 اس أٗنعٌن أيًّا كانوا.ىو أصلو كاحملًسن إليو، كأحب إليو من الن  

على طاعة غًنه: فإذا  كىذا يقتضي أف اإلنساف يقدِّـ طاعة الرسوؿ 
٫نالف  اس بأمربأمر كأمرؾ كالدؾ أك كلدؾ أك أحد من الن   أمرؾ الرسوؿ 

فإنو ٩نب عليك معصية ىذا اآلمر كطاعة الرسوؿ  الرسوؿ  أمر
(ُ). 

كىو آخذ بيد عمر بن  كنا مع النيب   :كقاؿ عبد اهلل بن ىشاـ
 من من كل شيء إال   فقاؿ لو عمر: يا رسوؿ اهلل، ألنت أحب إٕب   ، اٝنطاب

ك ًل، والذي نفسي بيده، حتى أكوف أحب إلي)) :نفسي، فقاؿ النيب 
فقاؿ لو عمر: فإنو اآلف، كاهلل، ألنت أحب إٕب من نفسي، فقاؿ النيب  ((من نفسك
: ((اآلف يا عمر))(ِ). 

من أشد أمتي لي ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
 .(ّ)((ُحبِّا، ناس يكونوف بعدي، يود أحدىم لو رآني بأىلو ومالو

،  لقاء اهللخًن ما يعده اإلنساف ل كرسولو   ك١نبة اهلل
 سأؿ أف رجبلن  :أنس  :ففي حديثكالنجاة من النار، سبب دخوؿ اٛننة،  يفه

                                                             

 (.  ِْ -ُْ/ِ( انظر: إعانة اٞنستفيد، صاّب الفوزاف )ُ)
(: ِِِٖ/ُْب )أعبلـ اٜنديث( ) ؿ اٝنطايب [. قاََُْ[، مسلم ]ِّٔٔ( صحيح البخارم ]ِ)

بقولو لعمر  "حب اإلنساف نفسو طبع، كحبو غًنه اختيار بتوسط األسباب، كإ٧نا أراد 
حب االختيار؛ إذ ال سبيل إٔب قلب الطباع كتغيًنىا عما جبلت عليو. يقوؿ: ال تصدؽ ُب حيب حىت 

يو ىبلكك". كقاؿ اٜنافظ ُب )الفتح( تفين ُب طاع ي نفسك، كتؤثر رضام على ىواؾ، كإف كاف ف
(: "فعلى ىذا فجواب عمر أك الن كاف ُنسب الطبع، ٍب تأمل فعرؼ باالستدالؿ أف النيب ِٖٓ/ُُ)

  أحب إليو من نفسو؛ لكونو السبب ُب ٤ناهتا من اٞنهلكات ُب الدنيا كاألخرل، فأخرب ّنا
، أم: اآلف عرفت  فنطقت ّنا ٩نب". (مر()اآلف يا ع)بقولو:  اه االختيار؛ كلذلك حصل اٛنواباقتض

-ِِٖ/ٔ(، طرح التثريب ُب شرح التقريب )ُٓ/ِكانظر: شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )
ِِٗ.) 

 [.ِِّٖ( صحيح مسلم ]ّ)
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 ،((وماذا أعددت لها))عن الساعة، فقاؿ: مىت الساعة؟ قاؿ:  النيب 
أنت مع من ))فقاؿ:  ، أ٘ب أحب اهلل كرسولو قاؿ: ال شيء، إال  

 : فما فرحنا بشيء، فرحنا بقوؿ النيب : قاؿ أنس ،((أحببت
وأبا  فأنا أحب النبي )) : قاؿ أنس ،((أنت مع من أحببت))

بكر، وعمر، وأرجو أف أكوف معهم بحبي إياىم، وإف لم أعمل بمثل 
 .(ُ)((أعمالهم

قاؿ: ما أعددت ٟنا من كثًن صبلة كال صـو كال صدقة، كلكين أحب كُب ركاية: 
 .(ِ)((أنت مع من أحببت))اهلل كرسولو، قاؿ: 

 : جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل قاؿ  بن مسعود عبد اهللكعن 
 ا كٓب يلحق هبم؟قومن  فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، كيف تقوؿ ُب رجل أحب  

  .(ّ)((المرء مع من أحب)) :فقاؿ رسوؿ اهلل  
 على درجتٌن: ك١نبة الرسوؿ " :قاؿ ابن رجب 

 : كىي احملبةي ال ي تقتضي قبوؿ ما جاء بو الرسوؿ فرض :إحداىما
ند اهلل كتلقِّيو باحملبة كالرِّضا كالتعظيم كالتسليم كعدـ طلب اٟندل من غًن طريقو من ع

بالكلي ة، ٍب حسن االتباع لو فيما بل غو عن ربِّو من تصديقو ُب كلِّ ما أخرب بو، كطاعتو 
فيما أمر بو من الواجباًت، كاالنتهاء عم ا هنى عنو من احملر مات، كنصرة دينو كاٛنهاد 

 كال يتمُّ اإل٬ناف بدكنو. ،الفو ُنسب القدرة، فهذا القدر ال بد  منوٞنن خ
 كٓنقيق ،: كىي احملبة ال ي تقتضي حسن الت أسِّي بووالدرجة الثانية فضل

االقتداء بسنتو ُب أخبلقو كآدابو كنوافلو كتطوعاتو كأكلو كشربو كلباسو كحسن معاشرتو 
قو الطاىرة، كاالعتناء ّنعرفة سًنتو كأيامو، ألزكاجو كغًن ذلك من آدابو الكاملة كأخبل

كاىتزاز القلب عند ذكره، ككثرة الصبلًة عليو ٞنا سكن ُب القلب من ١نب تو كتعظيمو 

                                                             

  [.ِّٗٔ[، مسلم ]ّٖٖٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ِّٗٔ[، مسلم ]ُُٕٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َِْٔم ][ مسلَُٕٔ، ُٗٔٔ( صحيح البخارم ]ّ)
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 :كمن أعظم ذلك كتوقًنه، ك١نبة استماع كبلمو، كإيثاره على كبلـ غًنه من اٞنخلوقٌن.
نيا كاالجتزاء باليسًن منها  .(ُ)"كرغبتو ُب اآلخرة ،االقتداء بو ُب زىده ُب الدُّ

١نبة السنة كسيلة إٔب ١نبة صاحبها فمن ٓب ٪نصل لو كماؿ ١نبتو  عليو ك"
 .(ِ)"الصبلة كالسبلـ فليواظب على سنتو فيحصل ١نبتو باالضطرار

كمن ١نبتو: نصرة سنتو، كالذب عن شريعتو، كٕنين " :قاؿ القاضي عياض 
 .(ّ)"حضور حياتو، فيبذؿ نفسو كمالو دكنو

ف يكوف اٜنب ىو الباعث على االتباع فذلك أٚنى من أف يكوف ترغيبنا كأل
 كترىيبنا. 

ال شك أف داعي العبادة التعظيم " :قاؿ العبلمة ١نمد الطاىر بن عاشور 
ألنو يرضي  ؛كىو إما عن ١نبة أك عن خوؼ ٠نرد، كأ٨نو ما كاف عن ١نبة ،كاإلجبلؿ

 .(ْ)"نفس فاعلو
: الرجاؿ الذي  لقد كصف اهلل ُُيِت٣ْ٫َُّ َويُِطت٩َُ٧٬َّ حمسن يصلحوف لدينو بأهنم قـو

 ِ ِ َوََل ََيَا٬َُ٘ن ل٤َ٬ََْث ََلن بِي٠ِ اَّللٍّ ـَ ٍة لََعَ ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ ُُيَا٪ُِػوَن ِِف  ِْؾٍّ
َ
ذ١ٍٍِّث لََعَ ال٥ُْْؤ٨ِ٤نَِي أ

َ
 ىجسمٍ أ

 . [ْٓ]اٞنائدة:
ه ال شريك فأىل التوحيد الذين أحبوا اهلل كعبدكه كحد" :قاؿ ابن تيمية 

كعبدكا  ،ا ٪نبوهنم كحبوكالذين أنذكا من دكنو أندادن  ،منهم ُب العذاب أحد ىلو ال يبق
ْن يُْْشََك ة٩ِِ حمس :فيهم غًنه ىم أىل الشرؾ الذين قاؿ اهلل 

َ
ُِْٖٙؽ أ َ ََل َح  ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

 .(ٓ)"[ْٖ]النساء:

                                                             

 (.ٖٓ( استنشاؽ نسيم األنس من نفحات رياض القدس، أليب الفرج عبد الر٘نن بن رجب اٜننبلي )ص:ُ)
 (.ٖٕ/ ُ( بريقة ١نمودية، للخادمي )ِ)
 (.َِْ/ُ( إكماؿ اٞنعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض )ّ)
 (.ُّٖ -ُِٖ/ُ( التحرير كالتنوير )ْ)
 (.ُُ( قاعدة ُب احملبة )ص:ٓ)
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  كرسولو إال  ّنحبة اهلل  (ُ)فبل يتذكؽ القلب حبلكة اإل٬ناف
ثالث من كن فيو وجد ))قاؿ:  عن النيب  ،عن أنس بن مالك ف

حالوة اإليماف: أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو مما سواىما، وأف يحب المرء ًل 
 .(ِ)((يحبو إًل هلل، وأف يكره أف يعود في الكفر كما يكره أف يقذؼ في النار

اٞنؤمنوف الصادقوف الذين  كاإل٬ناف باهلل تعأب لو حبلكةه ال يتذكؽ طعمها إال  
 .يتصفوف بصفات تؤىلهم لذلك، كليس كل من ادعى اإل٬ناف ٩ند ىذه اٜنبلكة

ككذلك ىناؾ من ٪نب اٞناؿ  ،إف ىناؾ من ٪نب امرأة أكثر من حبو هلل  
َو٦َ٤ِ انلٍّاِس ٦ْ٤َ َحخٍِّغُؼ حمسيقوؿ:  ، كاهلل أك اٞنصلحة أكثر من حبِّو هلل 

 ْ٧
َ
ِ أ ِ ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّللٍّ َكػَّ ُضتًّا َّلِلٍّ

َ
ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا أ ِ َواَّلٍّ ُطّبِ اَّللٍّ َٞ فاآلية  .[ُٓٔ]البقرة: ىجسَػاًدا ُُيِت٬ََّج٣ْ٫ُ 

ا   تدؿ على أف من كاف حبو لغًن اهلل  كإف كاف -كحبو هلل فكأنو قد جعل لو ندًّ
٨ٍّا ١َِِف َىاَل حمس؛ كلذلك سيأٌب يـو القيامة من يقوؿ: -٪نب اهلل ُٞ ِ إِْن  إِذْ  97ٍل ٤ُتنٍِي حَاَّللٍّ

ال٥َِنَي  َٓ   [.ٖٗ-ٕٗ]الشعراء: ىجس98نَُف٬ِّيُس٣ْ ةِؽَّبِ ا١ْ
كمن الشرؾ نوع غًن مغفور، كىو الشرؾ باهلل ُب احملبة " :قاؿ ابن القيم 

. فهذا من الشرؾ الذم ال يغفره اهلل،  ا كما ٩نب اهللكالتعظيم، بأف ٪نب ٢نلوقن 
٧َْػاًداَو٦َ٤ِ احمسفيو:  كىو الشرؾ الذم قاؿ 

َ
ِ أ  ىجس..نلٍّاِس ٦ْ٤َ َحخٍِّغُؼ ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّللٍّ

ِ إِْن حمس: كقاؿ أصحاب ىذا الشرؾ آلٟنتهم، كقد ٗنعتهم اٛنحيم اآلية، [ُٓٔ]البقرة: حَاَّللٍّ
٨ٍّا ١َِِف َىاَلٍل ٤ُتنٍِي  ال٥َِنَي  97ُٞ َٓ   [.ٖٗ-ٕٗ]الشعراء: ىجس98إِذْ نَُف٬ِّيُس٣ْ ةَِؽّبِ ا١ْ

ُب اٝنلق كالرزؽ، كاإلماتة كاإلحياء،  بو  كمعلـو أهنم ما سوكىم 
كاٞنلك كالقدرة، كإ٧نا سوكىم بو ُب اٜنب كالتألو، كاٝنضوع ٟنم كالتذلل. كىذا غاية 

ل العبيد ل من خلق من الرتاب، برب األرباب؟ ككيف يسو  اٛنهل كالظلم فكيف يسو  
بالذات، احملتاج  ّنالك الرقاب، ككيف يسول الفقًن بالذات، الضعيف بالذات، العاجز

                                                             

ال  ()ال ٪نبو إال هلل(): انشرح الصدر، كالتلذذ بالطاعة، كٓنمل اٞنشاؽ ُب الدين. ()كجد حبلكة اإل٬ناف()( ُ)
 يقصد من حبو غرضنا دنيويًّا.

 [.ٕٔ[، مسلم ]ُْٗٔ، َُْٔ، ُِ، ُٔ( صحيح البخارم ]ِ)
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بالذات، الذم ليس لو من ذاتو إال العدـ، بالغين بالذات، القادر بالذات، الذم غناه 
كإحسانو كعلمو كر٘نتو ككمالو اٞنطلق التاـ، من لواـز ذاتو؟ فأم  كقدرتو كملكو ككجوده

لو ِنلقو،  (ُ)حيث عىدىؿى من ال ًعٍدؿى  ا منو؟كأم حكم أشد جورن  ؟ظلم أقبح من ىذا
٥َُ٢اِت َوانل٬ََّر ث٣ٍُّ حمس :ا قاؿ كم َِّ ٠َ ا١ َٓ رَْض وََس

َ
٬َ٥َاِت َواْْل َٚ الفٍّ ِي َع٢َ ِ اَّلٍّ اْْل٥َُْػ َّلِلٍّ

ِْٓػل٬ُنَ  ُؽوا ةَِؽب٣ْ٫ِِّ َح َٙ ِي٦َ َز فػىعىدىؿى اٞنشرؾ من خلق السموات كاألرض  [.ُ]األنعاـ: ىجساَّلٍّ
ذرة ُب السموات كال ُب  كجعل الظلمات كالنور، ّنن ال ٬نلك لنفسو كال لغًنه مثقاؿ

  .(ِ)!"األرض، فيا لك من عىٍدؿ تضمن أكرب الظلم كأقبحو
إف  أعظم مرض للقلب أف ال يقـو باٞنهمة ال ي خلق من أجلها، كال ي ىي معرفة 

 ك١نبتو.  اهلل 
فمػػػا قػػيمة أف تػػػعرؼ كػػػػل شػػيء عن الػػدنيا كأنت ال تعػػػرؼ شيئنا عن اهلل 

 !؟ 
 مة أف ٕند جسور الصلة مع اٞنخلوقٌن كتقطعها مع اٝنالق؟!كما قي
٨َْ٢اهُ َ٪تَاًء ٨٤َْر٬ًُراحمسيقوؿ:  كاهلل  َٓ ٬ُ٢٥ِا ٦ْ٤ِ َخ٠ٍ٥َ ََ٘ش َْ  ىجسَوَِٛػ٨َ٤ْا إََِل ٤َا 

 [.ِّ]الفرقاف:
أصل .."، كقاؿ: "أصل التوحيد العملي  حب اهلل" :قاؿ ابن تيمية 
 كيبغضوف هلل   احملبة، اٞنؤمنوف ٪نبوف هللاإلشراؾ ُب :  اإلشراؾ العملي باهلل

"(ّ). 
كمن خصائص اإلٟنية: العبودية ال ي قامت على ساقٌن " :قاؿ ابن القيم 

ال قواـ ٟنا بدكهنما: غاية اٜنب، مع غاية الذؿ. ىذا ٕناـ العبودية، كتفاكت منازؿ 
وعو لغًن اهلل فمن أعطى حبو كذلو كخض اٝنلق فيها ُنسب تفاكهتم ُب ىذين األصلٌن.

  ،فقد شبهو بو ُب خالص حقو، كىذا من احملاؿ أف ْنيء بو شريعة من الشرائع
الشياطٌن فطر اٝنلق كعقوٟنم كأفسدهتا  كقبحو مستقر ُب كل فطرة كعقل، كلكن غًنت

                                                             

 الًعٍدؿ: بالكسر: اٞنًٍثل. (ُ)
 (.ِِٗ -ِِٖ/ ٔ(، تفسًن القاٚني )ُِّ -ُِّ( اٛنواب الكاُب )ص:ِ)
 (.ٗٔ -ٖٔ( قاعدة ُب احملبة )ص: ّ)
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عليهم، كاجتالتهم عنها، كمضى على الفطرة األكٔب من سبقت لو من اهلل اٜنسىن، 
زؿ عليهم كتبو ّنا يوافق فطرىم كعقوٟنم، فازدادكا كأن ، فأرسل إليهم رسلو

ُ نِل٬ُرِهِ ٦ْ٤َ يََلاءُ حمسا على نور، بذلك نورن   .(ُ)"[ّٓ]النور: ىجسَح٫ِْػي اَّللٍّ
  ا بأنسو باهلل: "إنو ليمر بالقلب أكقات يهتز فيها طربن قاؿ بعض العارفٌن

. قوا أطيب ما فيهاكقاؿ آخر: مساكٌن أىل الغفلة، خرجوا من الدنيا كما ذا، كحبو لو
ككجداف  كقاؿ آخر: لو علم اٞنلوؾ كأبناء اٞنلوؾ ما ٥نن فيو ٛنالدكنا عليو بالسيوؼ.

ىذه األمور كذكقها ىو ُنسب قوة احملبة كضعفها، كُنسب إدراؾ ٗناؿ احملبوب 
ككلما كانت احملبة أكمل، كإدراؾ احملبوب أًب، كالقرب منو أكفر، كانت  .كالقرب منو
كأٚنائو كصفاتو  فمن كاف باهلل  لذة كالسركر كالنعيم أقول.اٜنبلكة كال

قلبو ما ال ٬نكن  كجد من ىذه اٜنبلكة ُب..أعرؼ، كفيو أرغب، كلو أحب، كإليو أقرب
التعبًن عنو، كال يعرؼ إال بالذكؽ كالوجد، كمىت ذاؽ القلب ذلك ٓب ٬نكنو أف يقدـ 

 .(ِ)"..ا لغًنهعليو حبًّ 
كأف تسمع  ،عجب األشياء أف تعرفو ٍب ال ٓنبومن أ" :قاؿ ابن القيم 

كأف  ،مل غًنهاكأف تعرؼ قدر الربح ُب معاملتو ٍب تع ،تتأخر عن اإلجابة داعيو ٍب
ٍب ال تطلب  ،كأف تذكؽ أٓب الوحشة ُب معصيتو ،تعرؼ قدر غضبو ٍب تتعرض لو

ٍب  ،كأف تذكؽ عصرة القلب عند اٝنوض ُب غًن حديثو كاٜنديث عنو ،األنس بطاعتو
كأف تذكؽ العذاب عند تعلق القلب  ،ال تشتاؽ إٔب انشراح الصدر بذكره كمناجاتو

كأعجب من ىذا علمك أنك  ،بغًنه كال هترب منو إٔب نعيم اإلقباؿ عليو كاإلنابة إليو
 .(ّ)"كأنت عنو معرض كفيما يبعدؾ عنو راغب ،كأنك أحوج شيء إليو ،البد لك منو

ككلما  .كرؤية النعم كاآلالء ،لعة اٞننن كاإلحساففهذه ١نبة تنشأ من مطاكقاؿ: "
سافر القلب بفكره فيها ازدادت ١نبتو كتأكدت، كال هناية ٟنا فيقف سفر القلب 

                                                             

 (.ُّٕ-ُّٔ( اٛنواب الكاُب )ص:ُ)
 (. ُٖٗ -ُٕٗ/ِإغاثة اللهفاف، البن القيم ) (ِ)
 (.ْٕ( الفوائد، البن القيم )ص:ّ)
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ا عن ضبط القليل منها، ا كعجزن ا ازداد فيها اعتبارن عندىا، بل كلما ازداد فيها نظرن 
ىذا الباب،  دعا عباده إليو من فيستدؿ ّنا عرفو على ما ٓب يعرفو، كاهلل 

إ٧نا  مالذ (كالصفات األٚناء) :حىت إدا دخلوا منو دعوا من الباب اآلخر كىو باب
ال يدخل منو  ما الذيدخل منو إليو خواص عباده كأكليائو، كىو باب احملبٌن حقًّ 

 ا ك١نبةغًنىم، كال يشبع من معرفتو أحد منهم، بل كلما بدا لو منو علم ازداد شوقن 
 كظمأ.
اعى اإلحساف كاإلنعاـ إٔب داعى الكماؿ كاٛنماؿ ٓب يتخلف عن فإذا انضم د 

فإف  ؛كأبعدىا من كل خًن ،اكأشدىا نقصن  ،١نبة من ىذا شأنو إال أردأ القلوب كأخبثها
أكصافو كأخبلقو، كإذا كانت ىذه فطرة  اهلل فطر القلوب على ١نبة احملسن الكامل ُب

ا منو سبحانو نو ال أحد أعظم إحسانن فطر عليها قلوب عباده، فمن اٞنعلـو أ ال ياهلل 
اٞنخلوؽ من آثار صنعو  ُبكال شيء أكمل منو كال أٗنل، فكل كماؿ كٗناؿ  ،كتعأب

سبحانو كتعأب، كىو الذل ال ٩ند كمالو، كال يوصف جبللو كٗنالو، كال ٪نصى أحد 
لى من خلقو ثناءن عليو َنميل صفاتو كعظيم إحسانو كبديع أفعالو، بل ىو كما أثىن ع

 نفسو.
ا لذاتو كنفسو كجب أف يكوف اهلل ىو احملبوب لذاتو كإذا كاف الكماؿ ١نبوبن 

إذ ال شيء أكمل منو، ككل اسم من أٚنائو كصفة من صفاتو تستدعى ١نبو  ؛كصفاتو
فهو  ،كأفعالو دالة عليها فإف اٚنائو كلها حسىن كىى مشتقة من صفاتو، ؛خاصة

 لو كأٚنائو.احملبوب احملمود لذاتو كصفاتو كأفعا
 ،أفعالو عبث فهو احملبوب احملمود على كل ما فعل كعلى كل أمر، إذ ليس ُب

أكامره سفو، بل أفعالو كلها ال ٔنرج عن اٜنكمة كاٞنصلحة كالعدؿ كالفضل  ُبكال 
كالر٘نة، ككل كاحد من ذلك يستوجب اٜنمد كالثناءى كاحملبة عليو، ككبلمو كلو صدؽ 

ؿ: فإنو إف أعطى فبفضلو كر٘نتو كنعمتو، كإف منع أك كعدؿ، كجزاؤه كلو فضل كعد
 .(ُ)"عاقب فبعدلو كحكمتو

                                                             

 (.ُّٕ -ُّٕ( طريق اٟنجرتٌن كباب السعادتٌن )ص:ُ)
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، فهي تلك الصلة ال ي "فبل ينبغي أف تنقطع صلة اٜنب بٌن اإلنساف كربو 
تسمو بو إٔب آفاؽ الكماؿ، كْنعلو مطمئننا كاثقنا من نفسو، مؤمننا بسبلمة تصرفاتو، 

، بادئ السامية، كابتغاء مرضاة اهلل كحريصنا على أف يبذؿ كيضحي ُب سبيل اٞن
 فبل يبخل كال ٩ننب؛ إيثارنا للماؿ أك رغبة ُب منصب أك جاه. 

فإف اهلل ٪نبو؛ ألف اهلل ٪نب عباده  كإذا أخلص اإلنساف ُب حبِّو لربو 
 .-كما تقدـ- (ُ)اٞنتقٌن الصاٜنٌن"

كعباده  ، كأنبيائو تو١نبة مبلئكك مستلزمة حملبة ما ٪نبو،  ١نبة اهلل ك 
 :مستلزمة حملبة ما ٪نبو من الواجبات كما قاؿ  بل ١نبة اهلل . الصاٜنٌن

ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ ُذ٬ُ٧بَُس٣ْ حمس ُ َويَ ٬ُِِٓن ُُيْتِتُْس٣ُ اَّللٍّ َ َ٘احٍّتِ ٨ْخ٣ُْ ُُتِت٬ََّن اَّللٍّ ُٞ ]آؿ  ىجس٠ُْٛ إِْن 
كىو  .ده كأحبواتباع رسولو ىو من أعظم ما أكجبو اهلل تعأب على عبا فإف   [؛ُّعمراف:
  ٓب يتبع رسولو منيػيٍبًغضي .  ا ُب دعول ١نبة فمن كاف صادقن

 .ككاف اهلل كرسولو أحب إليو ٣نا سوا٨نا ،ال ١نالة اتبع رسولو  اهلل 
كالذنوب تنقص من ١نبة اهلل تعأب بقدر ذلك لكن ال تزيل احملبة هلل كرسولو إذا  

 ( صحيح البخارم)اؽ كما ُب كانت ثابتة ُب القلب كٓب تكن الذنوب عن نف
ككاف النيب  ،٘نار الذم كاف يشرب اٝنمر :حديث ،عن عمر بن اٝنطاب 
 فلما كثر ذلك منو لعنو رجل فقاؿ النيب  ،يقيم عليو اٜند :

كفيو داللة على أنا منهيوف عن لعن أحد  .(ِ)((ب اهلل ورسولوحفإنو ي ؛ًل تلعنو))
 .(ّ) كرسولو ب اهلل إذا كاف ٪ن -اكإف كاف مذنبن -بعينو 

 كرسولو  من تقدٙب ىول النفس على ١نبة اهلل تنشأي اٞنعاصيكإ٧نا 
. 

  

                                                             

 (.ُِٔ( اإلنساف كصحتو النفسية، د. سيد صبحي )ص:ُ)
 [.َٖٕٔالبخارم ]( صحيح ِ)
 (.ّٕ -ِٕ( انظر: قاعدة ُب احملبة )ص:ّ)



 

128 

 

ما قيمة دعول يكذهبا العمل، ككيف ٩نتمع اٜنب مع اٛنهل باحملبوب كعدـ ف
  العناية بأمره كهنيو؟

 كلبعض اٞنتقدمٌن:
 نيعي ػػاس شى ػلقيىذا لعىٍمرًم ُب ا     و كأنت تزعيمي حيب وػػصي اإللػػػػػػتع   
بُّ مطياحملإف       عتىوػادقنا ألطػػػػػػلو كاف حيبُّك ص    عي ػػػػػػػػػػػب  ٞنن ٪ني

(ُ) 
 منها: ،ُب مواطن عديدة  هلل توب١ن العبد يستطيع أف يتلمس أثرى  ف  إ

 شغليك  ، على ذكر من ٪نبوعند أخذ اٞنضجع حيث ال يناـ إال   :الموطن األوؿ
 قلبو بو.

، فأكؿ شيء يسبق إٔب قلبو ذكر ١نبوبو :الثاني الموطن  .عند انتباىو من النـو
فبل شيء أىم عند ، ميزاف اإل٬ناف فإهنا؛ عند دخولو ُب الصبلة :الموطن الثالث

 .( شرع اهلل ةبسيأٌب ُب )١ناٞنؤمن من الصبلة، فتجد قلبو قد انشرح كاسرتاح،كما 
 أحب ىذا اٞنوطن ال يذكر إال   فإف القلب ُب؛ عند الشدائد :الموطن الرابع

كتزداد اٜناجة إٔب الثبات ُب ، كال يهرب إال إٔب ١نبوبو األعظم عنده ،األشياء إليو
 .(ِ)لكوف اٞنؤمن أشد عرضة للببلء ؛اٞنوطن األخًن

 
           

  

                                                             

(، كذكر َٓ( ينسب ىذاف البيتاف حملمود بن حسن الور اؽ، كلعبد اهلل بن اٞنبارؾ، كجاءت ُب ديوانو )ص:ُ)
( أهنا تنسب للشافعي، كىي ُب الديواف اٞننسوب للشافعي ّٓٗ/ُابن عبد الرب ُب )هبجة اجملالس( )

(، احملاضرات ُّٖ(، لباب اآلداب )ص:ُّٗ/ُىر اآلداب كٖنر األلباب )(. انظر: ز ِٗ)ص:
(، صيد األفكار ُب األدب ِٔ(، ركض األخيار اٞننتخب من ربيع األبرار )ص:ِِٖكاحملاكرات )ص:

(، الكامل ُب اللغة كاألدب ُٖٔ/ّ(، العقد الفريد )ّْٓ -ّْْ/ُكاألخبلؽ كاٜنكم كاألمثاؿ )
(. كينسب ىذاف البيتاف للحسن بن ١نمد بن اٜننفية. انظر: تاريخ ُٖ/ْ(، فوات الوفيات )ْ/ِ)

 (.  ك٨نا من )الكامل(.َِّ/ٔ(  هتذيب الكماؿ ُب أٚناء الرجاؿ )ّٕٗ/ُّدمشق )
 (.َّٖ -َّٔ( انظر: طريق اٟنجرتٌن، البن القيم )ص: ِ)



 

129 

 

: عالمات محبة العبد هلل  ثانًيا:
 :فمنها ،كىي كثًنة

 :محبة لقاء اهلل   - 1
من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن كره لقاء )) :قاؿ النيب 

إنا لنكره  : أك بعض أزكاجو  قالت عائشة ((،اهلل كره اهلل لقاءه
ليس ذاؾ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضواف اهلل ))اٞنوت، قاؿ: 

وكرامتو، فليس شيء أحب إليو مما أمامو، فأحب لقاء اهلل وأحب اهلل لقاءه، وإف 
افر إذا حضر بشر بعذاب اهلل وعقوبتو، فليس شيء أكره إليو مما أمامو، كره الك

   .(ُ)((لقاء اهلل وكره اهلل لقاءه
ال تدخل ُب النهي عن ٕنين اٞنوت الوارد   إف ١نبة لقاء اهلل"كقاؿ العلماء: 

ًل يتمنين أحد منكم الموت لضر نزؿ بو، فإف كاف ًل بد )) :ُب قولو 
ا لي، وتوفني إذا كانت ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرً ا للموت فمتمنيً 

كأف تكوف   ،٣نكنة مع عدـ ٕنين اٞنوت ألف ١نبة لقاء اهلل ؛ (ِ)((ا ليالوفاة خيرً 
كأف النهي ١نموؿ على  احملبة حاصلة ال يفرتؽ حالو فيها ُنصوؿ اٞنوت، كال بتأخره،

بل ىي  ،عاينة فبل تدخل ٓنت النهيحالة اٜنياة اٞنستمرة، كأما عند االحتضار كاٞن
 مستحبة، كمثلو إذا ٕنىن اٞنوت ٝنوؼ فتنة ُب الدين، أك لتمين الشهادة ُب سبيل اهلل

(ّ)، كفيو أف ُب كراىة اٞنوت ُب حاؿ الصحة تفصيبلن . أك لغرض أخركم آخر 
ىو كمن كر  ،اا للحياة على ما بعد اٞنوت من نعيم اآلخرة كاف مذمومن فمن كرىو إيثارن 

ا ُب العمل ٓب يستعد لو باألىبة بأف كأف يكوف مقصرن   ،خشية أف يفضي إٔب اٞنؤاخذة
لكن ينبغي ٞنن كجد  ،كما ٩نب فهو معذكر   يتخلص من التبعات كيقـو بأمر اهلل

                                                             

 [.ِْٖٔ[، مسلم ]َٕٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.َِٖٔ[، مسلم ]ُّٓٔ( صحيح البخارم ]ِ)
: أنو ال يكره ٕنين اٞنوت ٝنوؼ فتنة دينية،  : "كقد أفىت النوكمقاؿ العبلمة مبل علي القارم  (ّ)

بل قاؿ: إنو مندكب، كنقل عن الشافعي، كعمر بن عبد العزيز، كغًن٨نا. ككذا يندب ٕنين الشهادة ُب 
 (.ُُٕٓ/ّ". انظر: مرقاة اٞنفاتيح )سبيل اهلل 
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بل ٪نبو ٞنا يرجو بعده  ،ذلك أف يبادر إٔب أخذ األىبة حىت إذا حضره اٞنوت ال يكرىو
 .(ُ)"من لقاء اهلل تعأب

أنو كاف يتمىن  ركم عن حذيفة ذا كاف حاؿ السلف عند اٞنوت كما كى
 معاذ بن جبلك٥نوه عن . (ِ)اٞنوت، فلما احتضر قاؿ: حبيب جاء على فاقة

(ّ). 
قاؿ الشيخ تاج ُب )حاشيتو على البيضاكم(: " قاؿ اإلماـ السيوطي 

 .(ْ)"لقاء اهلل :أراد باٜنبيب -فيما قرأتو ِنطو-  الدين السبكي
ا اليـو نلقى األحبة ١نمدن " :اليـو الذم مات فيو ُب كقاؿ عمار بن ياسر 

  .(ٓ)"كحزبو
 

 :  هلل  كثرة السجود - 2
أف تكوف ُب العبد بعد  ما من خصلة أحب إٔب اهلل  :قاؿ بعض السلف

  .(ٔ)من كثرة السجود حب لقاء اهلل 
  

                                                             

(، مرقاة اٞنفاتيح ُِٗ/ٓ(، كانظر: مرعاة اٞنفاتيح )َّٔ/ُُللحافظ ابن حجر )( انظر: فتح البارم، ُ)
 (.ُّٗ -ُِٗ/ّٔ(، اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )َّّ/ْ(، إحياء علـو الدين )ُُٕٓ/ّ)

[ كصححو، ككافقو الذىيب. كما أخرجو أبو نعيم ُب ّّٖٓ[، كاٜناكم ]َِّّٕ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ِ)
 (.ِٕٗ/ُِكابن عساكر ) (،ِِٖ/ُ)اٜنلية( )

 (.ِِٔ/ُ(، كانظر: جامع بياف العلم كفضلو، البن عبد الرب )ِّٗ/ُأخرجو أبو نعيم ُب )اٜنلية( ) (ّ)
 (.ِْٖ/ِ( نواىد األبكار كشوارد األفكار )حاشية السيوطي على تفسًن البيضاكم( )ْ)
كسط(، كأ٘ند باختصار، كرجاٟنما رجاؿ ( "ركاه الطربا٘ب ُب )األِٔٗ/ٗ( قاؿ اٟنيثمي ُب )٠نمع الزكائد(: )ٓ)

[، كقاؿ: "صحيح على ٖٔٔٓالصحيح، كركاه البزار بنحوه بإسناد ضعيف". كما أخرجو اٜناكم  ]
 شرطهما، كٓب ٫نرجاه"، ككافقو الذىيب.

(، تفسًن ْٖ/ِ(، قوت القلوب ُب معاملة احملبوب، أليب طالب اٞنكي )َّّ/ْ( انظر: إحياء علـو الدين )ٔ)
 (.ُٗ/ّف من اٛنامع، البن كىب )القرآ
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، فأكثروا أقرب ما يكوف العبد من ربو، وىو ساجدكُب اٜنديث: )) 
 .(ُ)((ءالدعا

ارِ رَُْحَاُء ةَي٣ْ٫ُ٨َْ حمس: كقاؿ اهلل  ٍّٙ ُٟ اُء لََعَ ا١ْ ِكػٍّ
َ
٩ُ أ َٓ ِي٦َ ٤َ ِ َواَّلٍّ ٬ُل اَّللٍّ ـُ ٌػ َر ُُم٥ٍَّ

ذَؽِ 
َ
ي٥َاُ٪٣ْ ِِف وُُس٬٪٣ْ٫ِِ ٦ْ٤ِ أ ـِ ِ َورِْى٬َا٧ًا  ٬َُٖن َْ٘ياًل ٦َ٤ِ اَّللٍّ ًػا يَبْخَ شٍّ ـُ ا  ًٓ ٍّٞ حََؽاُ٪٣ْ ُر

ُش٬دِ  بأكمل الصفات احملببة. فوصفهم اٜنق  [،ِٗ]الفتح: ىجسالفَّ
 

 :التضحية في سبيل اهلل  - 3
كربل، كال ريب أف ٚنو   ربل ُب اٜنياة يستلـز تضحياتو الكي  األىداؼً  بلوغى  إف  

منازٟنا،  ي  قً التضحيات كشرفها كري  كنبل الغايات تقتضي ٚنو   ،األىداؼ كشرؼ اٞنقاصد
 ك١نبتو، رضواف اهلل  كأٚناىا ىو ما كاف ابتغاءى  التضحيات كإذا كاف أشرؼي 

 ب  كالذ   ،الذكد عن حياض ىذا الدين النعيم اٞنقيم ُب جنات النعيم، فإف  نيل  كرجاءى 
  .أرفع درجات ىذا الرضواف عن حوذتو كاٞننافحة عن كتابو كشرعو كمقدساتو يتبوأي 

التضحية  :ٌب ُب الذركة منهاٍب إف للتضحيات ألواننا كثًنة كدركبنا متعددة، لكن تأ
لدحر أعداء اهلل كنصر دين اهلل، ؛ بالنفس، كبذؿ الركح رخيصة ُب سبيل اهلل 

، كىي من أعظم عبلمات الصدؽ ُب كذلك ىو اٞنراد ٞنصطلح الشهادة كاالستشهاد
ىي دعول ينبغي أف يصدقها العمل، كمن  احملبة؛ فإف قوؿ اٞنسلم: أحب اهلل 

: . قاؿ اهلل ُب احملبة: بذؿ النفس ُب سبيل اهلل  أعظم عبلمات الصدؽ
ج٣ْ٫ٍُّ ةُنْيَاٌن َمؽُْن٬ٌص حمس

َ
أ َٞ ا  ًّٙ بِي٩ِ٢ِ َن ـَ اح٬ُ٢َِن ِِف  َٜ ِي٦َ ُح َ ُُيِبَّ اَّلٍّ    [.ْ]الصف: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

   
 :ورسولو  طاعة اهلل  - 4

َ ُُيِبَّ ال٥ُْخٍّٜنِيَ حمس: قاؿ اهلل   [.ْ]التوبة: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
 ،أف يتنعم بالطاعة كال يستثقلها : العلماء: من عبلمات ١نبة العبد لربو قاؿ

 ،على ما ٪نبو ُب ظاىره كباطنو، فيلـز مشاؽ العمل  كأف يؤثر ما أحبو اهلل
                                                             

 [.ِْٖ( صحيح مسلم ]ُ)
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،  ا على طاعة اهللكال يزاؿ مواظبن  ،ك٩نتنب اتباع اٟنول، كيعرض عن دعة الكسل
كما يطلب احملب مزيد القرب ُب   ،ا الدرجاتا عنده مزايكطالبن  ،ا إليو بالنوافلكمتقربن 

  .ال يعصيو قلب ١نبوبو، كألف من أحب اهلل 
قاؿ اهلل ، طاعتو ٟنما كاتباعو أمر٨نا :١نبة العبد هلل كرسولو : قاؿ األزىرم

٬ُِِٓن  تعأب: َ َ٘احٍّتِ ٨ُْخ٣ْ ُُتِت٬ََّن اَّللٍّ ُٞ   .(ُ)[ُّ]آؿ عمراف: ٠ُْٛ إِْن 
 .(ِ)"إليثار يشهد للحب، فعبلمة حبو إيثاره على نفسكا" قاؿ بعض علمائنا:

أف يعرض " :أف عبلمة حبِّ النيب  كذكر اٜنافظ ابن حجر 
أف لو   على اٞنرء أف لو خًن بٌن فقد غرض من أغراضو أك فقد رؤية النيب 

فإف كاف فقدىا أف لو كانت ٣نكنة أشد عليو من فقد شيء من أغراضو  ،كانت ٣نكنة
بل  ،ا ُب الوجود كالفقدكليس ذلك ١نصورن  ،كمن ال فبل ،ألحبية اٞنذكورةفقد اتصف با

باب األمر  :كيدخل فيو .كقمع ٢نالفيها ،كالذب عن شريعتو ،يأٌب مثلو ُب نصرة سنتو
 .(ّ)"باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر

 
 :حب القرآف والسنة - 5

 مةحب القرآف، كعبل : : عبلمة حب اهلل(ْ) قاؿ سهل بن عبد اهلل
  ..، حب النيب: حب القرآف

  

                                                             

(، ُٖٓ/ٓ(، تفسًن ابن عادؿ )َٔ/ْ(، تفسًن القرطيب )ُِٗ/ّٔ( انظر: اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )ُ)
 (.ّّّ/ْ(، إحياء علـو الدين )ِّٖ/ُفتح القدير، للشوكا٘ب )

 (،ُّّ/ْ( انظر: إحياء علـو الدين )ِ)
 (.ٗٓ/ُيح البخارم )( فتح البارم شرح صحّ)
( ىو سهل بن عبد اهلل بن يونس التسرتم الصاّب اٞنشهور ٓب يكن لو ُب كقتو نظًن ُب العلم كالورع، توُب سنة ْ)

(، سًن أعبلـ النببلء ِْٗ/ِ(، كفيات األعياف )ُّْ/ّىػػػ[ بالبصرة. انظر: األعبلـ )ِّٖ]
 (.ٕٔٓ/ٔ(، تاريخ اإلسبلـ )ُُ/ُٔ(، الواُب بالوفيات )َّّ/ُّ)
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حب  :حب السنة، كعبلمة حب السنة :كعبلمة حب النيب ..
 .(ُ)..اآلخرة

ا ينبغي أف يسبق دعوهتم إٔب مة كتعظيمهالسن  القرآف ك  دعوة الناس إٔب حبِّ كإف 
 ، أك بياف اٛنزاء كاحملاسبة على التفريط أك الرتؾ.امالتمسك هب

 
 : صلبو من يعبد اهلل منمحبة أف يكوف للعبد  - 6

.  أف ٪نب أف يكوف من صلبو من يعبد اهلل كمن ٕناـ ١نبة عبادة اهلل 
٨َْ٢ا حمس: قاؿ اهلل  َٓ ْخنُيٍ َواْس

َ
ةَ أ ْزَواِس٨َا َوُذّرِيٍّاح٨َِا ُٛؽٍّ

َ
٬ل٬َُن َرب٨ٍَّا َ٪ْب نَلَا ٦ْ٤ِ أ ُٜ ِي٦َ َح َواَّلٍّ

إف من ٕناـ ١نبة عبادة اهلل " :فظ ابن كثًن قاؿ اٜنا [.ْٕ]الفرقاف: ىجسل٥ُْ٢ِخٍّٜنَِي إ٤َِا٤ًا
تعأب أف ٪نب أف يكوف من صلبو من يعبد اهلل كحده ال شريك لو؛ كٟنذا ٞنا قاؿ اهلل 

َٝ ل٨٢ٍِّاِس إ٤َِا٤ًا َٛاَل َو٦ْ٤ِ ُذّرِيٍِِّت َٛاَل ََل َح٨َاُل َخ٫ِْػي حمس : تعأب إلبراىيم ُ٢ِْ إِّّنِ َسا
ال٥ِنِيَ  ٍِّ ْن٨َامَ حمس كىو قولو: [،ُِْ]البقرة: ا١

َ
ْٓتَُػ اْْل ْن َج

َ
 [.ّٓ]إبراىيم: ىجسَواْس٨ُبِّْن َوبَِّنٍّ أ

أنو  عن النيب   عن أيب ىريرة :(ِ)(صحيح مسلم)كقد ثبت ُب 
إذا مات اإلنساف انقطع عنو عملو إًل من ثالثة: إًل من صدقة جارية، أو ))قاؿ: 

 .(ّ)"((علم ينتفع بو، أو ولد صالح يدعو لو
إذا قاـ العبد هبا   -٣نا تقدـ بيانو- ذلك ُب كلِّ صفة ٪نبها اهلل كقل مثل 

، ككذلك االحرتاز عن كل إذا أخلص النية هلل  كاف ذلك عبلمة حبو هلل 
 .-٣نا تقدـ بيانو- صفة ذميمة ال ٪نبها اهلل 

 
  

                                                             

(، قوت ٔٔ/ِ(، فيض القدير )ُٖٓ/ٓ(، تفسًن ابن عادؿ )اللباب( )ُٔ/ ْ( انظر: تفسًن القرطيب )ُ)
(، الشفا بتعريف حقوؽ َُْ/ُ(، اجملالس الوعظية، مشس الدين السفًنم الشافعي )ٖٖ/ِالقلوب )

 (. ٖٓ(، استنشاؽ نسيم األنس، البن رجب )ص:ّٔ/ِاٞنصطفى، للقاضي عياض )
 [.ُُّٔمسلم ] ( صحيحِ)
 (.ِْْ/ُ( تفسًن ابن كثًن )ّ)
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 .في محبتك لو تحقيق الصدؽ مع اهلل  - 7
.................. 

 
 والتقرب إليو بالذكر وصالح األعماؿ: ،حسن الظن بو  - 8
كالتقرب إليو بالذكر  ،حسن الظن بو  :من طرؽ ٓنقيق ١نبة اهلل ك 

نا عند ظن عبدي بي، أ))ُب اٜنديث القدسي:  قاؿ كصاّب األعماؿ، 
 مألوأنا معو إذا ذكرني، فإف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي، وإف ذكرني في 

ا، وإف تقرب إلي قرب إلي بشبر تقربت إليو ذراعً خير منهم، وإف ت مألذكرتو في 
  كحسن الظن باهلل .(ُ)((ا، وإف أتاني يمشي أتيتو ىرولةا تقربت إليو باعً ذراعً 

 .كإجابة دعاء من دعاه ،يتضمن الثقة بوعده كنصره
 

 .واًلىتداء إلى الطريق األقـو على طاعة اهلل اًلستقامة  - 9
.................. 

 
 .وصفاتو وتدبرىا وعقل معانيها  سماء اهللالمكلف أل فة معر   - 12

 كقد تقدـ بيانو.
 

في العبادة والدعاء والمناجاة، وحضور القلب  اإلخالص هلل  - 11
 .والتدبر، والبعد عن الرياء
.................. 

 
 

                                                             

 [. ِٕٓٔ[، مسلم ]َْٕٓالبخارم ]( صحيح ُ)
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وتُبغض ،  من يحب اهللوأف تحب  ،(ُ)هلل أف تحب  - 12
 :من يبغض

كآؿ بيت  ،الصحابة األخيارك  ،كمبلئكتو كأكلياءه  فتحب أنبياءه 
 .كتبغض من أبغضهم كتربأ ٣نن انتقصهم كحط من قدرىم . رسولو األطهار

 ف اهلل ال ٪نب كل خواف كفور، قاؿكأ ،يدافع عن الذين آمنوا  كأف توقن بأف اهلل
 .(ِ)((ا فقد آذنتو بالحربمن عادى لي وليِّ )) :ُب اٜنديث القدسي  اهلل

 
 :أداء الفرائض واإلكثار من النوافل - 13

عبدي بشيء أحب  ب إليَّ وما تقرَّ )) :ُب اٜنديث القدسي قاؿ  
 .(ّ)((إلي مما افترضت عليو، وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو

 
على الوجو الرشيد الذي يستضاء فيو بأنوار الوحي  ذكر اهلل  - 14

 :(ْ)وصحيح السنة ،من الكتاب
  

                                                             

)أف رجبلن زار أخنا ): عن النيب  ( كقد تقدـ التدليل على ذلك من حديث أيب ىريرة ُ)
ٕب لو ُب قرية أخرل، فأرصد اهلل لو على مدرجتو ملكنا، فلما أتى عليو، قاؿ: أين تريد؟ قاؿ: أريد أخنا 

ُب ىذه القرية، قاؿ: ىل لك عليو من نعمة ترهبا؟ قاؿ: ال، غًن أ٘ب أحببتو ُب اهلل عز كجل، قاؿ: فإ٘ب 
 .(رسوؿ اهلل إليك، بأف اهلل قد أحبك كما أحببتو فيو(

 (  تقدـ.ِ)
 ( تقدـ.ّ)
من اٞنفيد انظر: ٓنقيق شيخنا: إٚناعيل اجملذكب ٞنختصر أذكار اإلماـ النوكم )ص:أ( من اٞنقدمة، ك ( ْ)

الرجوع إٔب كتاب: )صفحات مضيئة ُب التصور كالسلوؾ الديين(، لفضيلة الشيخ إٚناعيل اجملذكب 
 (.ُّٓ-ُُّ)ص:



 

136 

 

كلمتاف خفيفتاف على )): بقولو النيب  فمن األذكار احملببة: ما بينو
اللساف، ثقيلتاف في الميزاف، حبيبتاف إلى الرحمن: سبحاف اهلل العظيم، سبحاف 

 .(ُ)((اهلل وبحمده
إف أحب الكالـ إلى اهلل: سبحاف اهلل )) :كمن ذلك قولو 

  .(ِ)((وبحمده
 أربع: سبحاف اهلل، والحمد هلل، وًل إلو إًل أحب الكالـ إلى اهللكُب ركاية: ))

 ...إٔب غًن ذلك.(ّ)((اهلل، واهلل أكبر. ًل يضرؾ بأيهن بدأت
 

 :نصرة الدين، والتخلق بأخالؽ سيد المرسلين  - 15
كرسولو  ]هلل  كمن عبلمات ىذه احملبة" : لقسطبل٘بقاؿ ا
:] عة اٞنقدسةعن الشري كالذبُّ  ،نصر دين اإلسبلـ بالقوؿ كالفعل، 

ُب اٛنود كاإليثار كاٜنلم كالصرب كالتواضع كغًن  ق بأخبلؽ الرسوؿ كالتخلُّ 
 .(ْ)"ذلك

 
                                 

 
  

                                                             

[. قولو: )خفيفتاف(: سهلتاف. )ثقيلتاف(: ِْٗٔ[، مسلم ]ّٕٔٓ، ِٖٔٔ، َْٔٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 ا، كيوصل اٝنًن لقائلهما كيكرمو.ُب كزف ثواهبما. )حبيبتاف(: ١نبوبتاف، أم: أف اهلل تعأب يقبلهم

 [.ُِّٕ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.ُِّٕ(  صحيح مسلم ]ّ)
 (.َُْ/ُ( إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، للقسطبل٘ب )ْ)
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: محبة النبيالتي تدعو إلى سباب األ ثالثًا: 
 

رأفتو ورحمتو بأمتو، وعظيم إحسانو، وحرصو على ىداية جميع كماؿ    - 1
  م من الهلكة: الناس واستنقاذى
٬ٌل ٦ِْ٤ حمس :ُب كصف الرسوؿ  يقوؿ اهلل  ـُ ْػ َساَءُز٣ْ َر َٜ َ١

٢َيُْس٣ْ ةِال٥ُْْؤ٨ِ٤نَِي رَُءوٌف رَِضي٣ٌ  َْ ٨ِخ٣َّْ َضؽِيٌم  َْ ٢َي٩ِْ ٤َا  َْ ؾِيٌؾ  َْ ِفُس٣ْ  ُٙ جْ
َ
[، ُِٖ]التوبة: ىجسأ

َٝ لََعَ آذَارِ٪٣ِْ إِْن ل٣َْ يُؤْ حمس :كيقوؿ  َف ْٙ ٌّ َج َٝ ةَاِع ٍّ٢ َٓ ٬٨ُ٤ِا ة٫ََِؼا اْْلَِػيِد ٢ََ٘
ا ًٙ ـَ َ

ال٥َِنيَ حمس :كيقوؿ  [،ٔ]الكهف: ىجسأ َٓ ٨َْ٢اَك إَِلٍّ رَْْحًَث ل٢ِْ ـَ ْر
َ
 ىجسَو٤َا أ

َلٍّ يَُس٬ُ٧٬ا ُمْؤ٨٤ِنِيَ حمس :كيقوؿ  .[َُٕ]األنبياء:
َ
َٝ أ َف ْٙ ٌّ َج َٝ ةَاِع ٍّ٢ َٓ  ىجس١َ

ألمة ُنياهتا فؤلنو كاف سبب انتفاع ىذه ا ؛أما عظيم إحسانو إٔب أمتو [.ّ]الشعراء:
 كأركاحها كأبداهنا. 

كلرسولو  "اٜنياة النافعة إ٧نا ٓنصل باستجابة هلل  :قاؿ ابن القيم 
،  فمن ٓب ٓنصل لو ىذه االستجابة فبل حياة لو، كإف كانت لو حياة

هبيمية، مشرتكة بينو كبٌن أرذؿ اٜنيوانات. فاٜنياة اٜنقيقية الطيبة ىي حياة من 
كإف -ظاىرنا كباطننا. فهؤالء ىم األحياء  و كلرسول  استجاب هلل

؛ كٟنذا كاف أكمل الناس حياة -كإف كانوا أحياء األبداف-، كغًنىم أموات -ماتوا
 . (ُ)"أكملهم استجابة لدعوة الرسوؿ 

"كإطبلؽ اٜنياة على حاؿ األمة اٞنعنوية الشريفة ُب األشخاص كاألمم، كاٞنوت 
ِ حمس: ولو على مقابلها، معهود ُب القرآف كق خَِشيُت٬ا َّلِلٍّ ـْ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ا ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
يَا أ

٬ِل إِذَا َدََعُز٣ْ ل٥َِا ُُيْيِيُس٣ْ  ـُ ٨ْ٢َا حمس: كقولو  ،ىجسَول٢ِؽٍّ َٓ ْضَيي٨َْاهُ وََس
َ
َو٦ْ٤َ ََكَن ٤َيًْخا َ٘أ

َ
أ

٥َُ٢اِت ١َيَْؿ ِِبَارِ  َِّ ٦ْ٥َ ٤َر٩ُُ٢َ ِِف ا١ َٞ  ىجسٍج ٫َْ٨٤ِاََلُ ٬ُ٧ًرا َح٥َِْش ة٩ِِ ِِف انلٍّاِس 
 .(ِ)"[ُِِ]األنعاـ:

                                                             

 (.ٖٖ( الفوائد، البن القيم )ص:ُ)
 (.ّّٔ/ِتفسًن اٞننار ) (ِ)
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إ٧نا يدعوىم إٔب ما ٪نييهم. إهنا دعوة إٔب اٜنياة  "إف رسوؿ اهلل  

بكل صور اٜنياة، كبكل معا٘ب اٜنياة. إنو يدعوىم إٔب عقيدة ٓنيي القلوب كالعقوؿ، 
كتطلقها من أكىاـ اٛنهل كاٝنرافة، كمن ضغط الوىم كاألسطورة، كمن اٝنضوع اٞنذؿ 

، كاٞنذلة للعبد أك الظاىرة كاٜنتميات القاىرة، كمن العبودية لغًن اهلل  لؤلسباب
تعلن ٓنرر اإلنساف كتكر٬نو  للشهوات سواء. كيدعوىم إٔب شريعة من عند اهلل 

بصدكرىا عن اهلل كحده، ككقوؼ البشر كلهم صفنا متساكين ُب مواجهتها ال يتحكم 
. كلكنهم فرد ُب شعب، كال طبقة ُب أمة، كال جنس ُب  جنس، كال قـو ُب قـو

ينطلقوف كلهم أحرارنا متساكين ُب ظل شريعة صاحبها اهلل رب العباد. كيدعوىم إٔب 
منهج للحياة، كمنهج للفكر، كمنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إال ضوابط الفطرة 
اٞنتمثلة ُب الضوابط ال ي كضعها خالق اإلنساف، العليم ّنا خلق ىذه الضوابط ال ي 

وف الطاقة البانية من التبدد، كال تكبت ىذه الطاقة كال ٓنطمها، كال تكفها عن تص
النشاط اإل٩نايب البناء. كيدعوىم إٔب القوة كالعزة كاالستعبلء بعقيدهتم كمنهجهم، 
كالثقة بدينهم كبرهبم، كاالنطبلؽ ُب األرض كلها؛ لتحرير اإلنساف َنملتو، كإخراجو 

ة اهلل كحده، كٓنقيق إنسانيتو العليا ال ي كىبها لو اهلل من عبودية العباد إٔب عبودي
 فاستلبها منو الطغاة! كيدعوىم إٔب اٛنهاد ُب سبيل اهلل؛ لتقرير ألوىية اهلل ،
  ُب األرض كُب حياة الناس، كٓنطيم ألوىية العبيد اٞندعاة، كمطاردة ىؤالء

إٔب حاكمية اهلل  كحاكميتو كسلطانو حىت يفيئوا اٞنعتدين على ألوىية اهلل 
. حىت إذا أصاهبم اٞنوت ُب ىذا اٛنهاد كاف كحده، كعندئذ يكوف الدين كلو هلل 

 . (ُ)ٟنم ُب الشهادة حياة"
 

  

                                                             

 (.ُْْٗ/ّ( الظبلؿ )ُ)
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 خصائصو وخصالو العظيمة، وكمالو الَخلقي والُخلقي: - 2

َٝ حمس: ، يقوؿ اهلل ىو أكمل اٝنلق خىلقنا كخيلقنا إف  النيب  ِإَو٧ٍّ
 َْ  ٍٚ

ََل ُع٢ُ َٓ يمٍ ١َ   .[ْ]القلم: ىجسِِ
 احملبة(.تورث  ال ي خبلؽكسيأٌب بياف ذلك ُب )حسن اٝنلق( من )األ

 
 :بإنزاؿ القرآف عليو  تشريفو - 3

ي٣َ حمس: يقوؿ اهلل  ِِ َٓ ْؽآَن ا١ْ ُٜ ا ٦َ٤ِ ال٥ََْراِّن َوا١ْ ًٓ تْ ـَ ْػ آحَي٨َْاَك  َٜ  ،[ٕٖ]اٜنجر: ىجسَو١َ
َٝ رُ حمس :كيقوؿ  وَْضي٨َْا إََِلْ

َ
َٝ أ ِ َِٟخاُب َوَكَؼل ٨َْج حَْػرِي ٤َا ا١ْ ُٞ ْمؽ٧َِا ٤َا 

َ
وًضا ٦ْ٤ِ أ

اٍط  َٝ ََل٫َِْػي إََِل ِِصَ ِْتَاد٧َِا ِإَو٧ٍّ ٨ْ٢َاهُ ٬ُ٧ًرا ج٫َِْػي ة٩ِِ ٦ْ٤َ نََلاءُ ٦ِْ٤  َٓ ي٥َاُن َو١َِس٦ْ َس َوََل اْْلِ
 [.ِٓ]الشورل: ىجسُمْفَخِٜيمٍ 
 

 ىو المبين آليات الذكر الحكيم:  كونو   - 4
َ ل٨٢ٍِّاِس ٤َا ٧ُّؾَِل إََِل٣٫ِْْ حمس: يقوؿ اهلل  َؽ َِلُبنَّيِ ْٞ َٝ اَّّلِ ٧َْؾنْلَا إََِلْ

َ
 [،ْْ]النحل: ىجسَوأ

٬ا ذِي٩ِ وَُ٪ًػى حمس: كيقوؿ  ُٙ ِي اْعَخ٢َ َ ل٣ُ٫َُ اَّلٍّ َِٟخاَب إَِلٍّ َِلُبنَّيِ َٝ ا١ْ ٢َيْ َْ ٧َْؾنْلَا 
َ
َو٤َا أ

٬ٍْم يُْؤ٬ُ٨٤ِنَ  َٜ ِ  [.ْٔ]النحل: ىجسَورَْْحًَث ١
 

 : من طاعة اهلل  طاعة النبيكوف   - 5
َ حمس: يقوؿ اهلل  اَع اَّللٍّ ٌَ ْػ أَ َٜ ٬َل َذ ـُ ِّ الؽٍّ ٍِ   [.َٖ]النساء: ىجس٦ْ٤َ يُ
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وىو متكئ على -أًل ىل عسى رجل يبلغو الحديث عني كُب اٜنديث: ))

وما  ، استحللناهفيقوؿ: بيننا وبينكم كتاب اهلل، فما وجدنا فيو حالًًل  -أريكتو
 . (ُ)((ا حرمناه، وإف ما حـر رسوؿ اهلل كما حـر اهللوجدنا فيو حرامً 

 
 ومالئكتو عليو:  صالة اهلل - 6

ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا َن٬َّ٢ا حمس :يقوؿ اهلل  ٫َا اَّلٍّ حَّ
َ
ِ يَا أ خ٩َُ يَُه٬َّ٢َن لََعَ انلٍَِّبّ َٟ

ِ َ َوَماَلن إِنٍّ اَّللٍّ
٬٥ُِّ٢ا تَْف٢ِي٥ًا ـَ ٢َي٩ِْ َو  [.ٔٓ]األحزاب: ىجسَْ

 
  :وإعالء قدره ،ورفع ذكره ،ووضع وزره ،شرح صدرهبتكريمو   - 7

َٝ َنْػَرَك حمس :يقوؿ اهلل  َ ْح ل ل٣َْ نَْْشَ
َ
َٝ وِْزَرَك  1أ ٨َْٓا َخ٨ْ ِي  2َووََى اَّلٍّ

٫َْؽَك  َُ َو  َٜ جْ
َ
َؽَك  3أ ْٞ َٝ ذِ َ ٨َْٓا ل  [.ْ-ُ]الشرح: ىجس4َوَرَذ

 
 :اختياره واصطفاؤه لمقاـ النبوة والرسالة  - 8

ُ حمس: كما قاؿ ر ٟنذا األمر إال من أحبو كاصطفاه،ال ٫نتا فإف اهلل  اَّللٍّ
اًل َو٦َ٤ِ انلٍّاِس  ـُ ثِ ُر َٟ

ِ ِِف ٦َ٤ِ ال٥َْاَلن ٍَ ٣َُ٢ حمس :كقاؿ ، [ٕٓ]اٜنج: ىجسيَْه ْْ َ
ُ أ اَّللٍّ

اََل٩َُ  ـَ ٠ُ رِ َٓ  .[ُِْ]األنعاـ: ىجسَضيُْد َُيْ
 

  

                                                             

[، كالرتمذم ُِ[، كابن ماجو ]َٔٔكالدارمي ][، ُُْٕٗ[، كأ٘ند ]ِٕٗ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
[، ُْٖٗ[ كقاؿ: "ىذا حديث حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الشاميٌن( ]ِْٔٔ]

 [.ُِّْْ[، كالبيهقي ُب )السنن الكربل( ]ُّٕ[، كاٜناكم ]ْٕٕٔكالدارقطين ]
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 بمقاـ الخلة:  تشريفو  - 9
فإف اهلل تعالى  ؛يكوف لي منكم خليل إني أبرأ إلى اهلل أفجاء ُب اٜنديث: ))

 ا من أمتي خلياًل ، ولو كنت متخذً ، كما اتخذ إبراىيم خلياًل قد اتخذني خلياًل 
 . (ُ)((ًلتخذت أبا بكر خلياًل 

 
 :بو  و اهللما خصَّ   - 12

ا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب أعطيت خمسً جاء ُب اٜنديث: ))
ا، فأيما رجل من أمتي أدركتو وطهورً  امسيرة شهر، وجعلت لي األرض مسجدً 

الصالة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، 
 . (ِ)((وكاف النبي يبعث إلى قومو خاصة وبعثت إلى الناس عامة

 
 على سائر األنبياء  بو النبي اهلل تعالى لفضَّ ما  - 11
: 

فهو سيد كلد  ِنصائص كثًنة، ا نبيو ١نمدن  اهلل  خص  
 ،عؿ مشف  كأك   ،ؿ شافعكأك   ،ؿ من تنشق عنو األرضأك  ك  ،صاحب اٞنقاـ احملمودك  آدـ،

خاًب النبيٌن، كمرسل إٔب الناس ىو ك ، كصاحب لواء اٜنمد، كصاحب اٜنوض اٞنوركد
من أقول الدكافع إٔب  إٔب غًن ذلك من كجوه التكرٙب كالتشريف كال ي تعدُّ ..أٗنعٌن
 ١نبتو.

فإف الناس يصعقوف يـو القيامة،  ؛ًل تخيروا بين األنبياء اٜنديث: ))جاء ُب
فأكوف أوؿ من تنشق عنو األرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، 

 . (ّ)((فال أدري أكاف فيمن صعق، أـ حوسب بصعقة األولى

                                                             

 [.ِّٓ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.ُِٓ[، مسلم ]ّْٖ، ّّٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ُِِْصحيح البخارم ]( ّ)
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أوؿ أنا سيد ولد آدـ يـو القيامة، وأوؿ من ينشق عنو القبر، و كُب ركاية: ))
 . (ُ)((وأوؿ مشفع ،شافع

لواء  يوبيد ،أنا سيد ولد آدـ يـو القيامة وًل فخركللحديث ركايات منها: ))
وأنا أوؿ  ي،إًل تحت لوائ -آدـ فمن سواه-يومئذ  يوما من نب ،الحمد وًل فخر

  .(ِ)..(( اٜنديثمن تنشق عنو األرض وًل فخر
 

 لة:بالمقاـ المحمود والوسيوتكريمو   تشريفو - 12
ا٤ًا حمس: قاؿ اهلل  َٜ ٤َ َٝ َٝ َربَّ َر َٓ ْن َحتْ

َ
َََْس أ  َٝ َ ْػ ة٩ِِ ٧َا٢ًَِ٘ث ل َو٦َ٤ِ ال٢ٍّي٠ِْ َذَخ٫َشٍّ

اختلف أىل التأكيل ُب معىن ذلك " : قاؿ ابن جرير [.ٕٗ]اإلسراء: ىجسَُم٬٥ًُْدا
يـو  اٞنقاـ احملمود، فقاؿ أكثر أىل العلم: ذلك ىو اٞنقاـ الذم ىو يقومو 

 .(ّ)"لًن٪نهم رهبم من عظيم ما ىم فيو من شدة ذلك اليـو ؛للشفاعة للناس ؛القيامة
اٞنقاـ احملمود، كىو الذم يغبطو عليو األكلوف كاآلخركف،   ة بيافي ن  كجاء ُب السُّ 
نفسي نفسي، حتى ))ى كل نيب، كيقوؿ: فاعة العظمى حٌن يتخل  كما ُب حديث الش  

  .(ْ)ْبا ((ا لهافيقوؿ: أنا لها أن يصلوا إلى النبي 
ا،  إف الناس يصيروف يـو القيامة ُجثً ))يقوؿ:  ،ابن عمر عن  :كُب ركاية

كل أمة تتبع نبيها يقولوف: يا فالف اشفع، يا فالف اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى 
 .(ٓ)((فذلك يـو يبعثو اهلل المقاـ المحمود ،النبي 

                                                             

 [.ِِٖٕ( صحيح مسلم ]ُ)
 [ كقاؿ: "حسن صحيح".ُّْٖ( أخرجو الرتمذم ]ِ)
 (.ِٔٓ/ُٕ( تفسًن الطربم )ّ)
 (.ٖٓٓ/ ٖ[، أضواء البياف )ُّٗ[، مسلم ]َُٕٓ( صحيح البخارم ]ْ)
ٗناعات جثا، بضم اٛنيم كفتح اٞنثلثة مقصورنا، أم:  :[. "قاؿ الكرما٘ب ُْٖٕ( صحيح البخارم ]ٓ)

ابن اٛنوزم عن ابن  جثوة. قاؿ العيين: "قلت: قاؿ كاحدىا جثوة. ككل شيء ٗنعتو من تراب ٥نوه فهو
اٝنشاب: جثى، بالتشديد كالضم ٗنع جاث، كغاز كغزل، كجثى ٢نففة ٗنع جثوة كال معىن لو ىهنا. 

 =يو. كُب:: كيركل: جيًثٌي، بتشديد الثاء ٗنع: جاث، أم: جلس على ركبتكقاؿ ابن األثًن 
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ََس حمس:  ُب قولو عن النيب   عن أيب ىريرة :كُب ركاية َْ

ا٤ًا َُم٬٥ًُْدا َٜ ٤َ َٝ َٝ َربَّ َر َٓ ْن َحتْ
َ
 .(ُ)((ىو المقاـ الذي أشفع ألمتي فيو))قاؿ: ، ىجسأ

يبعث الناس )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   كعن كعب بن مالك
يـو القيامة فأكوف أنا وأمتي على َتلٍّ يـو القيامة، فيكسوني ربي ُحلًَّة خضراء، ثم 

 . (ِ)((ىو أىلو، فذلك المقاـ المحموديأذف لي فأثني عليو بما 
من قاؿ ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن جابر بن عبد اهللك 

ا حين يسمع النداء: اللهم رب ىذه الدعوة التامة، والصالة القائمة آت محمدً 
ا الذي وعدتو، َحلَّْت لو شفاعتي يـو ا محمودً وابعثو مقامً  الوسيلة والفضيلة،

 .(ّ)((القيامة
أنو ٚنع النيب  ، عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص: كُب ركاية
  :فإنو  ؛ف، فقولوا مثل ما يقوؿ ثم َصلُّوا َعَليَّ إذا سمعتم المؤذّْ ))يقوؿ

فإنها  ؛ا، ثم سلوا اهلل لي الوسيلةمن َصلَّى َعَليَّ صالة َصلَّى اهلل عليو بها عشرً 
و أف أكوف أنا ىو، فمن منزلة في الجنة، ًل تنبغي إًل لعبد من عباد اهلل، وأرج

 .(ْ)((سأؿ لي الوسيلة َحلَّْت لو الشفاعة
 

                                                                                                                                                                    

(، كانظر: ُّ/ُٗ)اٞنغيث(: ٩نوز أيضا فتح اٛنيم ككسرىا كالعصى كالعصي". )عمدة القارم( )=
(، َٖٓ/ِ(، كشف اٞنشكل، البن اٛنوزم )ُٖٔ/ُٕالكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم  )

 (.ِّٗ/ُ(، النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، مادة: )جثا( )َِْٕ/ٔمرقاة اٞنفاتيح )
[، كقاؿ: "حديث حسن". ُّّٕ[، كالرتمذم ]ْٖٔٗ[، كأ٘ند ]ُُِّخرجو ابن اٞنبارؾ ُب )الزىد( ]( أُ)

:  "أخرجو أ٘ند كالرتمذم كحس نو كابن جرير كابن أيب حاًب كابن مردكيو كالبيهقي قاؿ السيوطي 
 (.ِّْ/ُٓب )الدالئل( عن أيب ىريرة" الدر اٞننثور )

(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبًن(، ك)األكسط(، كأحد إسنادم ّٕٕ/َُ( )ُب )٠نمع الزكائدقاؿ اٟنيثمي ( ِ)
 الكبًن رجالو رجاؿ الصحيح".

 [.ُْٕٗ، ُْٔصحيح البخارم ]( ّ)
 [.ّْٖمسلم ]صحيح ( ْ)
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أولى بالمؤمنين من أنفسهم في كل شيء    النبيكوف    - 13 

 :من أمور الدين والدنيا
ِف٣ِ٫ْ حمس :يقوؿ اهلل  ُٙ جْ

َ
ْوََل ةِال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي ٦ْ٤ِ أ

َ
فيجب "[. ٔ]األحزاب: ىجسانلٍَِّبَّ أ
أنفسهم، كحكمو أنفذ عليهم من حكمها، كحقو  عليهم أف يكوف أحب إليهم من

آثر لديهم من حقوقها، كشفقتهم عليو أقدـ من شفقتهم عليها. كأف يبذلوىا دكنو، 
ك٩نعلوىا فداءه إذا أعضل خطب، ككقاءه إذا لقحت حرب. كأف ال يتبعوا ما تدعوىم 

 إليو نفوسهم، كال ما تصرفهم عنو. كيتبعوا كل ما دعاىم إليو رسوؿ اهلل 
ألف كل ما دعا إليو فهو إرشاد ٟنم إٔب نيل النجاة كالظفر بسعادة  ؛كصرفهم عنو

لئبل يتهافتوا فيما يرمي هبم إٔب الشقاكة  ؛كما صرفهم عنو، فأخذ ُنجزىم ،الدارين
مقدمة  ؛ فلذلك كانت ١نبتو (ُ) . أفاده الز٢نشرم"كعذاب النار

كمن تأمل اٝنًن الواصل إليو من جهة . النفس كالوالد كالولد كالناس أٗنعٌن كما تقدـ
علم أنو أحق باحملبة كالتوقًن كالتعظيم كاالتباع من اآلباء كاألمهات،  النيب 
سبب ُب اٜنياة  كاف اآلباء كاألمهات سببنا ُب اٜنياة الفانية، فالنيب  فإذا

 .بل ىو أحب إلينا من أنفسنا ،الدائمة الباقية
  

                           
 

: األسباب الجالبة لمحبة النبي رابًعا: 
 التفقو في الدين.  - 1
 والصالة والسالـ عليو. ، اإلكثار من ذكر النبي  - 2
 وتعظيم سنتو، وفقو سيرتو: ، الرجوع إلى ىديو - 3

                                                             

 (.ِّٓ/ّ( الكشاؼ )ُ)
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العناية بسين تو تعلُّمنا كتعليمنا  :من األسباب اٛنالبة حملبة النيب  
 .اٜنديث، كالوقوؼ على ىديو كمشائلواالشتغاؿ بعلم ك ، كعمبلن 

  على الناس.  معرفة فضل النبي - 4
 معرفة خصائصو وخصالو: - 5

بو من  معرفة ما خص و اهلل  :من األسباب اٛنالبة حملبة النيب 
 جايا، ك٘نيد اٝنصاؿ.لق كاٝنيليق، ككرٙب الس  دكف سائر اٝنلق من حسن اٝنى 

 وكتابو وشرعو.  محبة اهلل - 6
 وأىل بيتو، ومن سار على ىديو.،  محبة أصحاب النبي - 7
 . وخاصة العلماء منهم ،إجالؿ العاملين بالسنة وتقديرىم وتوقيرىم - 8
 :على عباده  معرفة نعم اهلل - 9

إٔب الناس؛ ليخرجهم من الظلمات  الرسوؿ  أرسل اهلل 
صلح أحواؿ الناس، فبل غ إٔب النور، كليهديهم إٔب اٜنق، كإٔب الصراط اٞنستقيم، كلي

الرِّسالة، كأد ل األمانة، كنصح األمة، كأكذم كعودم، كأيٍخرًج من بلده ُب سبيل ذلك، 
كالنفس ٠نبولة على حبِّ من أحسن فبل يقابل ذلك اإلحساف إال باإلحساف كاحملبة. 

كتزكية  ة أك مرتٌن، فكيف ّنن كانت حياتو كلها نصحنا ألمتو؛ هتذيبنا للنفوس،إليها مر  
 ٟنا، كداللة على اٝنًن، كٓنذيرنا من الشر.

ورفع المضار  ،وسعيو في مصالحهم ،ونصحو لهم ،شفقتو على أمتو - 12
 :(ُ)عنهم

٨ِخ٣َّْ حمس: قاؿ اهلل  َْ ٢َي٩ِْ ٤َا  َْ ؾِيٌؾ  َْ ِفُس٣ْ  ُٙ جْ
َ
٬ٌل ٦ْ٤ِ أ ـُ ْػ َساَءُز٣ْ َر َٜ َ١

٢َيُْس٣ْ ةِال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي رَُءوٌف رَِضي َْ   .[ُِٖ]التوبة: ىجس٣ٌ َضؽِيٌم 
 كسيأتيك مزيد من البياف ُب )احملبة العامة(.
 
 

                                                             

 (.ْٔ/ِ)الشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى ( انظر: ُ)
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: عالمات محبة النبي خامًسا: 
اتباع سنتو وطاعتو في أمره ونهيو بال تردد، واًلقتداء بو، والتأدب  - 1
 بآدابو:

٬َُلُ حمس: يقوؿ اهلل  ـُ ُ َوَر ْن َو٤َا ََكَن ل٥ُِْؤ٦ٍ٤ِ َوََل ُمْؤ٨٤ٍَِث إَِذا َََٛض اَّللٍّ
َ
ْمًؽا أ

َ
أ

ْمؽِ٪٣ِْ 
َ
 [.ّٔ]األحزاب: ىجسيَُس٬َن ل٣ُ٫َُ اْْلَِْيَةُ ٦ِْ٤ أ

َ حمس: يقوؿ اهلل  ٬َةٌ َضَف٨ٌَث ل٦ْ٥َِ ََكَن يَؽُْس٬ اَّللٍّ ـْ ُ
ِ أ ٬ِل اَّللٍّ ـُ ْػ ََكَن ١َُس٣ْ ِِف َر َٜ َ١

رًِْيا َٞ  َ َؽ اَّللٍّ َٞ  [.ُِ]األحزاب:  ىجسَواَْل٬ََْم اْْلِعَؽ َوَذ
من تظهر  النيب  الصادؽ ُب حبِّ ف" :قاؿ القاضي عياض 

كامتثاؿ  ،كاتباع أقوالو كأفعالو ،كاستعماؿ سنتو ،االقتداء بو :كأكٟنا عبلمة ذلك عليو.
كشاىد ىذا . كالتأدب بآدابو ُب عسره كيسره كمنشطو كمكرىو ،كاجتناب نواىيو ،أكامره
٬ُِِٓن ُُيْ حمس :قولو  َ َ٘احٍّتِ ٨ُْخ٣ْ ُُتِت٬ََّن اَّللٍّ ُٞ ُ ٠ُْٛ إِْن    .(ُ)"[ُّ]آؿ عمراف: ىجستِتُْس٣ُ اَّللٍّ

 
 .(ِ)إيثار ما شرعو وحض عليو على ىوى نفسو وموافقة شهوتو - 2
 

 والصالة والسالـ عليو:  اإلكثار من ذكره - 3
كثرة ذكره   :"كمن عبلمات ١نبة النيب : قاؿ القاضي عياض 

كلما أكثر من ذكر " :قاؿ ابن القيم ك . (ّ)"ا أكثر من ذكرهشيئن  فمن أحب   ،لو
 ،كاستحضار ١ناسنو كمعانيو اٛنالبة ٜنبو تضاعف حبو ،كاستحضاره ُب قلبو ،احملبوب

 . (ْ)كاستؤب على ٗنيع قلبو" ،كتزايد شوقو إليو
 

                                                             

 (.ٔٓ/ِ( الشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى )ُ)
 (.ٕٓ/ِسابق )( اٞنصدر الِ)
 (.ٖٓ/ِ( اٞنصدر السابق )ّ)
 (.ْْٕ( جبلء األفهاـ )ص:ْ)
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 : إلى لقائو الشوؽكثرة  - 4
كُب حديث  .فكل حبيب ٪نب لقاء حبيبو" :قاؿ القاضي عياض 

  :كانوا يرْنزكفاألشعريٌن عند قدكمهم اٞندينة أهنم  
 بوػػػػػا كصحدن ػػػػػػػػ١نم         ةػػػػػػقى األحبػا نلغدن               

 .(ُ)***..اْب"
 

 وإجاللو وتوقيره:  تعظيم النبي - 5
٩ُ حمس: قاؿ اهلل  َٓ ٧ْؾَِل ٤َ

ُ
ِي أ ٬ا انل٬ََّر اَّلٍّ ُٓ وهُ َواتٍَّت ُروهُ َو٧ََْصُ ؾٍّ َْ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ة٩ِِ َو َ٘اَّلٍّ

 َٝ و١َهِ
ُ
٢ُِط٬نَ  أ ْٙ ٬َِلِ حمس: كقاؿ اهلل  [،ُٕٓ]األعراؼ: ىجسُ٪٣ُ ال٥ُْ ـُ ِ َوَر َِلُْؤ٬٨ُ٤ِا ةِاَّللٍّ

ِنياًل 
َ
ّؾُِروهُ َوح٬َُُِّٛؽوهُ َوتَُفّتُِط٬هُ ةُْسَؽةً َوأ َٓ ّؾُِروهُ حمس" قاؿ السعدم: [.ٗ]الفتح: ىجسَوُت َٓ َوُت

، كتقوموا أم: تعظموه كْنلوه ،كتوقركه أم: تعزركا الرسوؿ  ،ىجسَوح٬َُُِّٛؽوهُ 
ُب ىذه اآلية اٜنق اٞنشرتؾ تعأب  فذكر اهلل .ُنقوقو، كما كانت لو اٞننة العظيمة برقابكم

كىو اإل٬ناف هبما، كاٞنختص بالرسوؿ، كىو  ، كبٌن رسولو بٌن اهلل 
 . (ِ)"التعزير كالتوقًن، كاٞنختص باهلل، كىو التسبيح لو كالتقديس بصبلة أك غًنىا

                                                             

[، كأ٘ند ِِّٕٓ(. كحديث األشعريٌن أخرجو ابن أيب شيبة ]ٗٓ/ِ( الشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى )ُ)
[، كابن حباف ّْٖٓ[، كأبو يعلى ]ِْٖٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]َُِِٔبإسناد صحيح ]

أف  [، كقاؿ: "إسناده صحيح". كعن أيب ىريرة ُّْٗارة( ][، كالضياء ُب )اٞنختُِٕٗ]
)من أشد أم ي ٕب حيبًّا، ناس يكونوف بعدم، يود أحدىم لو رآ٘ب بأىلو )قاؿ:  رسوؿ اهلل 

 [.ِِّٖصحيح مسلم ] (كمالو(
أنو قاؿ: )كما كنت  [ عن عمرك بن العاص ُُِ(.  كركل مسلم ]ِٕٗ( تفسًن السعدم )ص:ِ)

يين منو إجبلالن لو، كلو سئلت أف أصفو ما أطقت؛ أل٘ب ٓب أكن أمؤل عيين منو، كلو أطيق أف أمؤل ع
مت على تلك اٜناؿ لرجوت أف أكوف من أىل اٛننة(. كينظر ما أكرده القاضي عياض ُب كتابو )الشفا 

بعد موتو(، ككذلك ما  ( من الركايات ُب )تعظيم النيب ٖٔ/ِبتعريف حقوؽ اٞنصطفى( )
: "تعظيمو لو (. كقد ذكر أف من عبلمات ١نبة النيب ُٗ/ِمتو كتوقًنه( )أكرده ُب )حر 

كتوقًنه عند ذكره، كإظهار اٝنشوع كاالنكسار مع ٚناع اٚنو. كقاؿ إسحق التجييب: كاف أصحاب النيب 
 خشعوا كاقشعرت جلودىم كبكوا، ككذلك كثًن من التابعٌن منهم بعده ال يذكركنو إال= 
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يَا حمس: لعمـو قولو ـ رفع الصوت عنده حيًّا كميتنا؛ كمن مظاىر إجبللو عد
َش٫ْؽِ  َٞ ٬ِْل  َٜ ْن٬َاحَُس٣ْ ٬ََْ٘ق َن٬ِْت انلٍَِّبِّ َوََل ََت٫َُْؽوا ََلُ ةِا١ْ

َ
٬ا أ ُٓ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ََل حَؽَْذ ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
أ

ُُٓؽوَن  جُْخ٣ْ ََل تَْل
َ
ْخ٥َا١ُُس٣ْ َوأ

َ
ًَ أ ْن َُتَْت

َ
ٍْٓو أ ِْٓيُس٣ْ َِلَ ْن٬َاَت٣ْ٫ُ  إِنٍّ  2َب

َ
٬َن أ ُٖيَّ ِي٦َ َح اَّلٍّ

ي٣ٌ  ِِ َْ ْسٌؽ 
َ
َِْٖٙؽةٌ َوأ ٬َى ل٣ْ٫َُ ٤َ ْٜ ُ ٬ُ٢ُٛب٣ْ٫َُ ل٢ِخٍّ ِي٦َ ا٤ْخََط٦َ اَّللٍّ َٝ اَّلٍّ ِ و١َه

ُ
ِ أ ٬ِل اَّللٍّ ـُ  ىجس٨ِْ3َْػ َر

 .[ّ-ِ]اٜنجرات:
كقاؿ العلماء: يكره رفع الصوت عند قربه، كما  " :قاؿ اٜنافظ ابن كثًن 

ا. ٍب هنى ا كُب قربه، صلوات اهلل كسبلمو عليو دائمن تو؛ ألنو ١نرـت حيًّ كاف يكره ُب حيا
عن اٛنهر لو بالقوؿ كما ٩نهر الرجل ٞنخاطبو ٣نن عداه، بل ٫ناطب بسكينة ككقار 

ٍْٓو حمسكتعظيم؛ كٟنذا قاؿ:  ِْٓيُس٣ْ َِلَ َش٫ْؽِ بَ َٞ ٬ِْل  َٜ ََل حمس، كما قاؿ: ىجسَوََل ََت٫َُْؽوا ََلُ ةِا١ْ
٬ُ٢ا ُدََع  َٓ ًْٓياََتْ ِْٓيُس٣ْ َب ُػََعءِ بَ َٞ ٬ِل ةَي٨َُْس٣ْ  ـُ   .(ُ)"[ّٔ]النور: ىجسءَ الؽٍّ

كقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قربه " :كقاؿ القرطيب  
.  ككره بعض العلماء رفع الصوت ُب ٠نالس العلماء تشريفا ٟنم، إذ ىم

 . (ِ)" كرثة األنبياء
ا  ميتن  النيب  حرمة" : قاؿ القاضي أبو بكر بن العريبك 

موتو ُب الرفعة مثل كبلمو اٞنسموع من لفظو؛ فإذا  ا، ككبلمو اٞنأثور بعدكحرمتو حيًّ 
قرئ كبلمو كجب على كل حاضر أال يرفع صوتو عليو، كال يعرض عنو، كما كاف يلزمو 
ذلك ُب ٠نلسو عند تلفظو بو، كقد نبو اهلل تعأب على دكاـ اٜنرمة اٞنذكورة على مركر 

٧ِْهُخ٬احمس: بقولو  األزمنة
َ
٬ا ََلُ َوأ ُٓ خ٥َِ ـْ ْؽآُن َ٘ا ُٜ ككبلـ  [.َِْ]األعراؼ: ىجسِإَوذَا ُٛؽَِئ ا١ْ

من الوحي كلو من اٜنرمة مثل ما للقرآف إال معا٘ب مستثناة، بياهنا ُب   النيب 
 كىذا الذم فهمو اٝنليفة الراشد عمر بن اٝنطاب. (ّ)"كتب الفقو، كاهلل أعلم

                                                                                                                                                                    

، كمنهم من يفعلو هتيبنا كتوقًننا". الشفا بتعريف و، كشوقنا إليو من يفعل ذلك ١نبة ل=
 (.ٗٓ/ِحقوؽ اٞنصطفى )

 (.ّٖٔ/ٕ( تفسًن ابن كثًن )ُ)
 (.َّٕ/ُٔ( تفسًن القرطيب )ِ)
 (.ُْٔ/ْ( أحكاـ القرآف، البن العريب )ّ)
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ا ُب اٞنسجد فحصبين رجل، فنظرت د قاؿ: كنت قائمن فعن السائب بن يزي ؛
فقاؿ: اذىب فأتين هبذين، فجئتو هبما، قاؿ: من  ، فإذا عمر بن اٝنطاب

لو كنتما من أىل البلد ))قاال: من أىل الطائف، قاؿ:  أك من أين أنتما؟ ؟أنتما
 . (ُ)(( ألوجعتكما، ترفعاف أصواتكما في مسجد رسوؿ اهلل

 ،بعد موتو كاعلم أف حرمة النيب " :ض كقاؿ القاضي عيا 
كذكر  ،كذلك عند ذكره  ،كتوقًنه كتعظيمو الـز كما كاف حاؿ حياتو

 .(ِ)"كتعظيم أىل بيتو كصحابتو حديثو كسنتو، كٚناع اٚنو كسًنتو، كمعاملة آلو كعرتتو،
  

 تصديقو فيما أخبر بو. - 6
 

 اع.سالمة من الغلو واًلبتد  أف تكوف محبة النبي - 7
 

 على محبة النفس والناس أجمعين.  تقديم محبة النبي - 8
 

 : التحاكم إلى سنتو - 9
٬٥َُِك ذِي٥َا َكَشَؽ ةَي٣ْ٫ُ٨َْ ُث٣ٍّ ََل حمس :قاؿ اهلل  ّٟ َٝ ََل يُْؤ٬ُ٨٤َِن َضِتٍّ ُُيَ ِ ٘اََل َوَربّ

ا ََٛييَْج َويَُف٬٥ُِّ٢ا تَْف٢ِي٥ً  ِف٣ِْ٫ َضؽًَسا م٥ٍِّ ُٙ جْ
َ
 [.ٓٔ]النساء: ىجساَُيُِػوا ِِف أ

 
 : وسنة نبيو ، رد ما أشكل إلى كتاب اهلل - 12

ِي٦َ حمس :قاؿ اهلل  ٩ُ٥َِ٢َٓ اَّلٍّ ْمؽِ ٣ْ٫ُْ٨ِ٤ ١َ
َ
وَِل اْْل

ُ
٬ِل ِإَوََل أ ـُ َول٬َْ َردَّوهُ إََِل الؽٍّ

 ْ٩َُ٧٬ ٣٫ُْ٨٤ِ ٍُ ِ  [.ّٖ]النساء: ىجسيَْفت٨َْت
 

                                                             

 [.َْٕ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُٗ/ِ( الشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى )ِ)
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 التأدب عند ذكره، والثناء عليو بما ىو أىلو: - 11
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا حمس :اهلل قاؿ د كق ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
ِ يَا أ خ٩َُ يَُه٬َّ٢َن لََعَ انلٍَِّبّ َٟ

ِ َ َوَماَلن إِنٍّ اَّللٍّ
٬٥ُِّ٢ا تَْف٢ِي٥ًا ـَ ٢َي٩ِْ َو َْ كقاؿ  .ففي ىذه اآلية أمر بالصبلة عليو [،ٔٓاألحزاب:] ىجسَن٬َّ٢ا 

  .(ُ)((يَّ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عل)) :النيب 
 

وذلك بحمايتها من انتحاؿ المبطلين،  ها،الدفاع عنليغ سنتو، و تب - 12
وتأويل الجاىلين، ورد شبهات الزنادقة والطاغين وبياف  ،وتحريف الغالين

 أكاذيبهم. 
 

 . بذؿ النفس  والماؿ دونو - 13
 

وبغض من أبغضهم، والدفاع  ، محبة أىل بيتو وصحابتو  - 14
 :بسنتهم عنهم، واًلىتداء بهديهم واًلقتداء

  . (ِ)"فمن أحب  شيئنا أحب  من ٪نب.." : قاؿ القاضي عياض
كرسولو   بغض من أبغض اهلل  :كقاؿ: "كعبلمة ١نبتو 

،   كمعاداة من عاداه، ك٠نانبة من خالف سنتو كابتدع ُب دينو، كاستثقالو
ِ وَ حمس: كل أمر ٫نالف شريعتو، قاؿ  اَْل٬َِْم اْْلِعؽِ ي٬َُادَّوَن ٦ْ٤َ ََل ََتُِػ ٤ًْ٬َٛا يُْؤ٬ُ٨٤َِن ةِاَّللٍّ

٬ََلُ  ـُ َ َوَر قد قتلوا أحباءىم،  كىؤالء أصحابو  [،ِِ]اجملادلة: ىجسَضادٍّ اَّللٍّ

                                                             

[، كأبو َْٖٔ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ّْٔٓ[، كالبزار ]ُّٕٔ[، كأ٘ند ]ُٕٗأيب شيبة ]( أخرجو ابن ُ)
[، كالبيهقي ُب )شعب َُِٓ[، كاٜناكم ]ِٖٖٓ[، كالطربا٘ب ]َٗٗ[، كابن حباف ]ٕٕٔٔيعلى ]

[، كقاؿ: "إسناده حسن" عن عبد اهلل بن علي بن اٜنسٌن عن أبيو ِْْ[، كالضياء ]ُْٔٔاإل٬ناف( ]
[، عن اٜنسٌن بن علي، كقاؿ: "ىذا حديث حسن صحيح ّْٔٓكما أخرجو الرتمذم ]  عن جده.

 غريب".
 (.ٗٓ/ِ( الشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى )ِ)



 

151 

 

كقاتلوا آباءىم كأبناءىم ُب مرضاتو. كقاؿ لو عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب: )لو شئت 
 .(ُ)"-يعين: أباه –ألتيتك برأسو( 

 
 لغ سنتو.محبة من سار على نهجو وب - 15

 
وىدى بو واىتدى وتخلق   القرآف الذي أتى بو محبة - 16

 .(ِ)بو
 

وقد تقدـ  ، نصرة الدين والتخلق بأخالؽ سيد المرسلين - 17
 . في عالمات محبة اهلل 

 
                            

 
   :ثمرات محبة النبي  سادًسا:

 : استكماؿ اإليماف، والفوز بمحبة الرحمن - 1
ك١نبتو، قاؿ اهلل  ك١نبتو ىي من طاعة اهلل  طاعة النيب  ف  إ
 :ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ ُذ٬ُ٧بَُس٣ْ حمس ُ َويَ ٬ُِِٓن ُُيْتِتُْس٣ُ اَّللٍّ َ َ٘احٍّتِ ٨ُْخ٣ْ ُُتِت٬ََّن اَّللٍّ ُٞ ]آؿ  ىجس٠ُْٛ إِْن 
 [.ُّعمراف:

ـ ُب القلب ازداد إ٬ناف العبد، كقد تقد   ككلما ازداد حبُّ النيب  
 النيب الذم ٪ندد فيو أنو ال يكمل إ٬ناف العبد حىت ٪نب يب حديث الن
. 

 
  

                                                             

 (.ّٔ -ِٔ/ِ( اٞنصدر السابق )ُ)
 (.ّٔ/ِانظر: اٞنصدر السابق )( ِ)
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 .(ُ)تذوؽ حالوة اإليماف  - 2
 

3 -  :  مغفرة الذنوب وذىاب الهمـو
عن الطفيل بن أيب بن كعب، عن أبيو، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل جاء ُب اٜنديث: 
  :كروا اهلل اذ  ،اذكروا اهلل :يا أيها الناس))إذا ذىب ثلثا الليل قاـ فقاؿ

، قاؿ ((جاء الموت بما فيو جاء الموت بما فيو ،جاءت الراجفة تتبعها الرادفة
أيب: قلت: يا رسوؿ اهلل إ٘ب أكثر الصبلة عليك فكم أجعل لك من صبلٌب؟ فقاؿ: 

، ((فإف زدت فهو خير لك ،ما شئت))قاؿ: قلت: الربع، قاؿ:  ((،ما شئت))
، قاؿ: قلت: فالثلثٌن، ((هو خير لكما شئت، فإف زدت ف))قلت: النصف، قاؿ: 

قاؿ:  ،، قلت: أجعل لك صبلٌب كلها((ما شئت، فإف زدت فهو خير لك))قاؿ: 
 . (ِ)((إذا تكفى ىمك، ويغفر لك ذنبك))

 
 في الجنة:  مرافقة النبي  - 4

عن   سأؿ النيب رجبلن  أف   أنس عن  :ديثكقد تقدـ ُب اٜن
 اٜنديث، ككذلك حديث: ((وماذا أعددت لها))الساعة، فقاؿ: مىت الساعة؟ قاؿ: 

 ((.المرء مع من أحب))
 

 والجوارح:قلب الصالح   - 5
إف  التحقق باحملب ة حياة للقلب، كصبلح للجوارح، ك١نفز على االستجابة كما 

٬ِل إِذَا َدََعُز٣ْ ل٥َِا ُُيْ حمس :قاؿ  ـُ ِ َول٢ِؽٍّ َخِشيُت٬ا َّلِلٍّ ـْ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ا ٫َا اَّلٍّ حَّ
َ
يِيُس٣ْ يَا أ

                                                             

 اٜنديث. ()ثبلث من كن فيو كجد حبلكة اإل٬ناف()( كقد تقدـ ُب ذلك حديث: ُ)
[، كقاؿ: "ىذا حديث حسن"، ِْٕٓ[، كالرتمذم ]َُٕ[، كعبد بن ٘نيد ]ُِِِْو أ٘ند ]( أخرجِ)

[، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٫نرجاه" ككافقو الذىيب، كما أخرجو الضياء ّٖٕٓكاٜناكم ]
 [ كحسنو.  ُُٖٓ]
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َ َُي٬ُُل َبنْيَ ال٥َْؽْءِ َو٢َْٛت٩ِِ  نٍّ اَّللٍّ
َ
٬٥َُ٢ا أ ْْ ، كقد ألف احملب ٞنن ٪نب مطيع [؛ِْ]األنفاؿ: ىجسَوا

 تقدـ بياف ذلك.
 

  محفزة على اًلتباع، والعمل بُسنَّتو، والتأسي بو. - 6
 

 محفزة على مجاىدة النفس. - 7
 

 يق الدعوة إلى اهللمحفزة على بذؿ النفس والماؿ في سلوؾ طر  - 8
. 

 
 محفزة على مجاىدة النفس والهوى، واًلستقامة على طاعة اهلل - 9
. 

 
 تورث الحياة الطيبة في الدنيا، وحسن الجزاء في اآلخرة.  - 12
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انث           حث  انث   المب 
محبة اإليمان         
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ف يستنقذ اإلنساف من الظلمات إٔب النور، كىو أعظم ما ٩نلب لو النفع إف  اإل٬نا

 كالسعادة، كيدفع عنو الضر كالشقاء، فالعاقل ٪نب ذلك كيكره ما يقابلو.
ي٥َاَن َوَزي٩ُ٨ٍَّ ِِف ٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ َوَكؽٍّهَ حمس :قاؿ اهلل  َ َضتٍَّب إََِلُْس٣ُ اْْلِ َو١َِس٦ٍّ اَّللٍّ

َؽ َوا ْٙ اِكُػونَ إََِلُْس٣ُ ا١ُْس َٝ ُ٪٣ُ الؽٍّ ِ و١َه
ُ
ُف٬َق َوا١ِْْٓهَياَن أ ُٙ  [.ٕ]اٜنجرات: ىجس١ْ

ٍب زينو فيها ُنيث  ،قربو كأدخلو ُب قلوبكم :أم ،ىجسَضتٍَّب إََِلُْس٣ُ حمس : قولو
ا منها إذا كىذا ألف من ٪نب أشياء فقد ٬نل شيئن  ؛كال ٫نرج من قلوبكم ،ال تفارقونو

ا، كلكن من كانت عبادتو أكثر يزداد حسنن  كاإل٬ناف كل يـو ،حصل عنده كطاؿ لبثو
كٟنذا قاؿ ُب  ؛كٓنملو ٞنشاؽ التكليف أًب، تكوف العبادة كالتكاليف عنده ألذ كأكمل

ٍب أقامو  ،كأنو قربو إليهم ،ىجسَوَزي٩ُ٨ٍَّ ِِف ٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ حمس ا:كقاؿ ثانين  ،ىجسَضتٍَّب إََِلُْس٣ُ حمساألكؿ: 
 .(ُ)ُب قلوهبم

ككجد حبلكتو  ،كٓنقق بو ،إل٬ناف ُب القلبفإذا رسخ ا" :قاؿ ابن رجب 
ككاف كراىتو ٞنفارقتو  ،ككره مفارقتو ،كالزيادة منو ،كطعمو أحبو كأحب ثباتو كدكامو

 .(ِ)"أعظم عنده من كراىة اإللقاء ُب النار
ُف٬َق َوا١ِْْٓهيَانَ حمس: :كقولو  ُٙ َؽ َوا١ْ ْٙ هَ إََِلُْس٣ُ ا١ُْس كىو أعظم ما ٩نلب  ىجسَوَكؽٍّ

 قاء، كيدفع النفع كالسعادة، فالعاقل يكره ذلك، ك٪نب ما يقابلو.الضر كالش
اإل٬ناف الكامل إقرار باللساف، كتصديق باٛنناف كعمل باألركاف، فكراىة  إف  

القلوب ىو التصديق باٛنناف، كالفسوؽ كىو  ُبمقابلة ١نبة اإل٬ناف، كتزيينو  ُبالكفر 
 مقابلة العمل باألركاف. مقابلة اإلقرار باللساف، كالعصياف ُب ُبالكذب 

أف اٞنراد من اإل٬ناف ُب قولو تعأب:  كيرل اإلماـ ١نمد الطاىر بن عاشور 
 ْي٥َاَن َوَزي٩ُ٨ٍَّ ِِف ٬ُ٢ُٛبُِس٣ َ َضتٍَّب إََِلُْس٣ُ اْْلِ أحكاـ اإلسبلـ كليس : َو١َِس٦ٍّ اَّللٍّ

 . كسيأٌب بياف ذلك.االعتقاد

                                                             

 (.َُِ/ِٖ( مفاتيح الغيب )ُ)
 (.ٔٓ/ُفتح البارم شرح صحيح البخارم، البن رجب ) (ِ)
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اِكػُ حمس :ٍب قاؿ  َٝ ُ٪٣ُ الؽٍّ و١هِ
ُ
ىؤالء الذين ىذه صفاهتم ىم  :أم ىجسونَ أ

 كٓب ٬نيلوا عن االستقامة. ،السالكوف طريق السعادة
وكره  ،قلوبنا ياللهم حبب إلينا اإليماف وزينو ف)) :كمن دعائو 

  .(ُ)((واجعلنا من الراشدين ،إلينا الكفر والفسوؽ والعصياف
 

                               

  

                                                             

[، كالنسائي ُب )الكربل( ِّْٕ[، كالبزار ]ٗٗٔ[، كالبخارم ُب )األدب اٞنفرد( ]ُِْٗٓ( أخرجو أ٘ند ]ُ)
[ كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخٌن" ككافقو َّْٖ[، كاٜناكم ]ْْٗٓ[، كالطربا٘ب ]ََُّٕ]

رجاؿ (: "كرجاؿ أ٘ند ُٕٔ/ٔ(. قاؿ اٟنيثمي )ُِٕ/َُالذىيب. كما أخرجو أبو نعيم ُب )اٜنلية( )
  الصحيح".
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ع           حث  الراب   المب 
  شرع اهلل  ةحبم             
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 بياف الحكم واألىمية:   أوًًل:

فمن أبغض من أحكاـ؛  ٩نب على كل مسلم ١نب ة ما شرع اهلل 
 أك أبغض شعًنة من شعائر اإلسبلـ، أك أبغض أم   ،شريعة الرسوؿ 

 :لو؛ لقولو فإنو يبطل بذلك عم طاعة ٣نا يتعبد بو الناس ُب دين اإلسبلـ
ْخ٥َال٣٫َُْ حمس

َ
ًَ أ ْضَت

َ
ُ َ٘أ ٧َْؾَل اَّللٍّ

َ
ؽُِ٪٬ا ٤َا أ َٞ ج٣ْ٫ٍُّ 

َ
َٝ ةِأ ِ كال شك  أف  الش رع فيو . [ٗ]١نمد: ىجسَذل

ىذا ىو الس بب ُب تسمية األحكاـ بالت كليف؛ ك  ،على النػُّفيوس تكاليف، كفيو ما يىشيقُّ 
اية األمر، فإذا فىًقوى اٞنكل في اٞنقصدى كقد يكوف ذلك ُب بدحيف ت باٞنكاره، اٛننة ألف  

من التكليف، كاعتاده كأدرؾ ما فيو من اٞنصلحة كاٝنًن كالنفع، كالصلة مع اٝنالق 
  ذ بالط اعةكالقرب منو، فإنو   .يتلذ 

  .(ُ)((أرحنا يا بالؿ بالصَّالةيقوؿ: )) حيث ،نا ر سولىذا حاؿي ك 
  .(ِ)((ي الصَّاَلةِ َوُجِعَل قُػرَُّة َعْيِني فِ )) كيقوؿ:

  .(ّ)إذا حزبو أمر بادر إٔب الصبلة  كقد كاف النيب 
  

                                                             

( قاؿ ُب )الكشف(: "ركاه أبو داكد عن سآب بن أيب اٛنعد قاؿ: قاؿ رجل: ليتين صليت فاسرتحت، فكأهنم ُ)
. ()يا ببلؿ أقم الصبلة أرحنا هبا()يقوؿ:  عابوا ذلك عليو، فقاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل 

ا ُب األنصار نعوده فحضرت كأليب داكد عن ١نمد بن اٜننفية أنو قاؿ: انطلقت أنا كأيب إٔب صهر لن
الصبلة فقاؿ لبعض أىلو: يا جارية: ائتو٘ب بوضوء لعلي أصلي فأسرتيح، قاؿ: فأنكرنا ذلك عليو، 

[. ُِّ". كشف اٝنفاء ]()قم يا ببلؿ فأرحنا بالصبلة()يقوؿ:  فقاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل 
 . كاٜنديث لو أطراؼ كثًنة، كقد صححو الشيخ األلبا٘ب 

[، َِّٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ِّْٖ[، كأبو يعلى ]ّّٗٗ[، كالنسائي ]ُِِّٗد ]( أخرجو أ٘نِ)
[، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم"، ككافقو الذىيب. كأخرجو ِٕٔٔ[، كاٜناكم ]ُْٕك)الصغًن( ]

 [ عن اٞنغًنة.َُُِ[، كلهم عن أنس. كما أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ُّْْٓأيضنا: البيهقي ]
أخرجو أ٘ند  (إذا حزبو أمر، صل ى( )كاف النيب )قاؿ:  اٜنديث عن حذيفة  ( جاء ُبّ)

[. قاؿ اٜنافظ ابن حجر ُب ُِِٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]ُُّٗ[، كأبو داكد ]ِِّٗٗ]
 (: "أخرجو أبو داكد بإسناد حسن".ُِٕ/ّ)الفتح( )
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 :كما ُب حديث  ذا نزؿ هبم أمر فزعوا إٔب الصبلةإ  ككانت األنبياء
فقاـ : ))عن نيب من األنبياء السابقٌن فيما حكاه النيب  صهيب 

  .(ُ)((إلى الصالة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصالة
  (ِ)-كال سيما ُب بداية األمر قبل أف يعتاده–كليف ال بد  فيو من االصطبار التك 

٢َي٫َْاحمس :كما قاؿ اهلل  َْ َِبْ  ٍَ ِ َواْن اَلة َٝ ةِالهٍّ َ٢٪ْ
َ
ُمْؽ أ

ْ
كقاؿ  [،ُِّ]طو: ىجسَوأ

  .(ّ)((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)) :النيب 
ع ُب الدنيا من أف كل مؤمن مسجوف ٣ننو  :معناه" :قاؿ اإلماـ النوكم 
 ،فإذا مات اسرتاح من ىذا ،مكلف بفعل الطاعات الشاقة ،الشهوات احملرمة كاٞنكركىة

كأما  .كالراحة اٝنالصة من النقصاف ،كانقلب إٔب ما أعد اهلل تعأب لو من النعيم الدائم
فإذا مات  -مع قلتو كتكديره باٞننغصات-الكافر فإ٧نا لو من ذلك ما حصل ُب الدنيا 

 .(ْ)"كشقاء األبد ،إٔب العذاب الدائمصار 
الدنيا كضعت للببلء، فمن اٛنهل أف ٫نفى على " : قاؿ ابن اٛنوزمك 

اإلنساف مراد التكليف؛ فإنو موضوع على عكس األغراض، فينبغي للعاقل أف يأنس 
اء: فإف أعطي مراده عرض، تعبد اهلل بالدغبانعكاس األغراض، فإف دعا، كسأؿ بلوغ 

ينل مراده فبل ينبغي أف يلح ُب الطلب؛ ألف الدنيا ليست لبلوغ  شكر، كإف ٓب
ْن ُُتِت٬َّا َكيْئًا وَُ٪٬َ َْشٌّ ١َُس٣ْ حمساألغراض، كليقل لنفسو: 

َ
ََس أ َْ كمن  [.ُِٔ]البقرة: ىجسَو

أعظم اٛنهل: أف ٬نتعض ُب باطنو النعكاس أغراضو، كرّنا اعرتض ُب الباطن، أك رّنا 
 .(ٓ)"ائي ٓب يستجب!قاؿ: حصوؿ غرضي ال يضر، كدع

                                                             

[، كالنسائي ُب َِٖٗكالبزار ] [،ُّٕٖٗ[، كأ٘ند بإسناد صحيح ]َْٖأخرجو ابن أيب شيبة ]( ُ)
 [، كقاؿ: "إسناده صحيح".ِٓ[، كالضياء ]ُٕٓٗ[، كابن حباف ]َُّٕٓ)الكربل( ]

 سيأٌب بياف ذلك.( ِ)
 [. ِٔٓٗ( صحيح مسلم ]ّ)
 (.ّٗ/ُٖ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ْ)
قاؿ:   : أف رسوؿ اهلل(. كقد جاء ُب اٜنديث عن أيب ىريرة ّٗٗصيد اٝناطر )ص:( ٓ)

 =[.َّْٔ))يستجاب ألحدكم ما ٓب يعجل، يقوؿ: دعوت فلم يستجب ٕب(( صحيح البخارم ]
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كال يزاؿ العبد يعا٘ب الطاعة كيألفها ك٪نبها كيؤثرىا حىت " :كقاؿ ابن القيم 
ا، كٓنرضو عليها، كتزعجو عن بر٘نتو عليو اٞنبلئكة تؤيزُّهي إليها أزن  يرسل اهلل 

إليو  كال يزاؿ يألف اٞنعاصي ك٪نبها كيؤثرىا، حىت يرسل اهلل ، فراشو ك٠نلسو إليها
 ا.ٌن، فتؤزه إليها أزن الشياط

فكانوا من أكرب أعوانو، كىذا قوم جن دى اٞنعصية  فاألكؿ قوم  جن دى الط اعىةى باٞندد،
 .(ُ)"ا عليوباٞندد فكانوا أعوانن 

، كالفزع إٔب الطاعات كالعبادات ٣نا يعٌن على ٓنمل  شرع اهلل ةبك١ن
الصرب  لشدائد:عند ا ما يستعاف بو خًنأف  اٜنق  بٌن  اٞنصائب، فقد 
تِْيَةٌ إَِلٍّ لََعَ حمس :قاؿ كالصبلة كما  َٟ ِ ِإَوج٫ٍَّا ١َ الة َْبِ َوالهٍّ َخِٓي٬٨ُا ةِالهٍّ ـْ َوا

 .[ْٓ]البقرة:  ىجساْْلَاِكٓنِيَ 
: أف اٞنراد من اإل٬ناف ُب قولو  كيرل العبلمة ١نمد الطاىر بن عاشور 

ي٥َاَن حمس َ َضتٍَّب إََِلُْس٣ُ اْْلِ ا أحكاـ اإلسبلـ كليس مرادن : ىجسَوَزي٩ُ٨ٍَّ ِِف ٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ َو١َِس٦ٍّ اَّللٍّ
 . منو االعتقاد
ُُٓس٣ْ ِِف حمس : عن قولو ناشئ (لكن)االستدراؾ اٞنستفاد من كأف  ي ٍِ ل٬َْ يُ

٨ِخ٣َّْ  َٓ ْمؽِ ١َ
َ
رٍِْي ٦َ٤ِ اْْل ألنو اقتضى أف لبعضهم رغبة ُب أف يطيعهم الرسوؿ  ؛ىجسَٞ
  ا هبم ُب أشياء كثًنة ف ٣نا ٫نالونو صاٜنن فيما يرغبوف أف يفعلو ٣نا يبتغو

 ّنا فيو صبلح إال    ال يأمر رسولو  تعرض ٟنم. كاٞنعىن: كلكن اهلل
 .من األحكاـ  كذلك فيما شرعو اهلل -كإف ٓب يصادؼ رغباتكم العاجلة-العاقبة 

ا منو االعتقاد، فإف اسم كليس مرادن  ،أحكاـ اإلسبلـ :فاإل٬ناف ىنا مراد منو
ي٥َانَ حمس :اف كاسم اإلسبلـ يتوارداف، أماإل٬ن الذم ىو الدين الذم  ىجسَضتٍَّب إََِلُْس٣ُ اْْلِ

كىذا ٓنريض على التسليم ٞنا يأمر بو الرسوؿ  ،جاء بو الرسوؿ 
                                                                                                                                                                    

 [: ))ال يزاؿ يستجاب للعبد، ما ٓب يدع بإٍب أك قطيعة رحم، ما ٓب يستعجل((ِّٕٓكعند مسلم ]=
يا رسوؿ اهلل ما االستعجاؿ؟ قاؿ: يقوؿ: ))قد دعوت كقد دعوت، فلم أر يستجيب ٕب،  قيل:

 ستحسر عند ذلك كيدع الدعاء((.في
 (.ٔٓاٛنواب الكاُب )ص: (ُ)
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،  كىو ُب معىن قولو :٬٥َُِك ذِي٥َا َكَشَؽ ةَي٣ْ٫ُ٨َْ ث٣ٍُّ ََل َُيُِػوا ِِف حمس ّٟ َضِتٍّ ُُيَ
ِف٣ْ٫ِ َضؽًَسا مِ  ُٙ جْ

َ
ا ََٛييَْج َويَُف٬٥ُِّ٢ا تَْف٢ِي٥ًاأ كلذا فكونو حبب إليهم  ؛[ٓٔ]النساء: ىجس٥ٍّ

 :أم ،شرع لكم اإلسبلـ كحببو إليكم كلكن اهلل  اإل٬ناف إدماج كإ٩ناز. كالتقدير:
 دعاكم إٔب حبو كالرضى بو فامتثلتم.

ُف٬َق َوا١ِْْٓهَيانَ حمس:  كُب قولو ُٙ َؽ َوا١ْ ْٙ هَ إََِلُْس٣ُ ا١ُْس تعريض بأف الذين  ىجسَوَكؽٍّ
٬ا حمس :فيهم بقية من الكفر كالفسوؽ، قاؿ   ال يطيعوف الرسوؿ ُْ ِإَوذَا ُد

ْٓؽُِى٬نَ  ٣ْ٫ُْ٨٤ِ ٤ُ ٌٚ ٬َِلِ َِلَْطُس٣َ ةَي٣ْ٫َُ٨ْ إَِذا َ٘ؽِي ـُ ِ َوَر ُ٪٣ُ حمس : إٔب قولو.. ىجسإََِل اَّللٍّ
ال٬٥ُِنَ  ٍِّ من أحكاـ اإل٬ناف كاٞنقصود من ىذا أف يرتكوا ما ليس [. َٓ -ْٖ]النور: ىجسا١

ي٥َانِ حمس : فهو من قبيل قولو َْٓػ اْْلِ ُف٬ُق َب ُٙ ٣ُ ا١ْ ـْ ا ٓنذيرن  [ُُ]اٜنجرات: ىجسةِئَْؿ اَِل
 .(ِ)ا ٟنم ما ىو من شأف أىل الكفركْننيبن  ،اإل٬ناف (ُ)ٟنم من اٜنياد عن مهيع

، كىذا رأم يضاؼ إٔب ما سبق توسعنا ُب (١نبة اإل٬ناف)كقد تقدـ بياف اآلية ُب 
 هـو النص، كىو يدلل على ١نبة أحكاـ اإلسبلـ.مف

 
 األسباب التي تعين على محبة الطاعات: ثانًيا:

  على التلذذ باألعماؿ الصاٜنة:كىناؾ من األسباب ما يعٌن  
 

 :وإخالص العمل لو مراقبة اهلل   - 1
أقرب إٔب عبده من حبل الوريد؛  اٜنق " : قاؿ ابن اٛنوزم 

، كرفع اليدين إليو، (ّ)ملة الغائب عنو، البعيد منو، ًبقىٍصد نيتولكنو عامل العبد معا
                                                             

 ( اٞنهيع: الطريق الواسع اٞننبسط. كاٞنيم زائدة، كىو مفعل من التهيع: االنبساط.ُ)
 (.ِّٕ-ِّٔ/ِٔ( التحرير كالتنوير )ِ)
كاللطف، كمن كاف ىذا حالو فإنو يعاين العناية  ،( يعين بإخبلص نيتو ُب التوجو كاللجوء إٔب اهلل ّ)

ِسيُب حمس :منو، كما قاؿ  كيتحقق من قرب اهلل 
ُ
َِْتادِي َخّّنِ َ٘إِّّنِ َٛؽِيٌب أ  َٝ َ ل

َ
أ ـَ ِإَوَذا 

٣ْ٫ٍُّ٢ يَؽُْكُػونَ  َٓ اِع إَِذا َدََعِن ٢ََْ٘يْفَخِشيُت٬ا َِل َوَْلُْؤ٬٨ُِ٤ا ِِب ١َ ٬َةَ الٍّ ْْ [. كخًن مقاـ ُب ُٖٔ]البقرة: ىجسَد
 =بٌن ُب اٜنديث، كىو ))أف تعبد اهلل كأنك تراه، فإف ٓب تكن تراه فإنوالعبادة ىو مقاـ اإلحساف اٞن
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إذ لو ٓنققت  ؛كلذلك تقع منهم اٞنعاصي ؛فقلوب اٛنيه اؿ تستشعر البعد كالسؤاؿ لو.
مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا األكف عن اٝنطايا، كاٞنتيقظوف علموا قربو، فحضرهتم 

 .(ُ)اٞنراقبة، ككفتهم عن االنبساط
 نوع تغطية على عٌن اٞنراقبة اٜنقيقية، ٞنا انبسطت كف بأكل، كال قدرت كلوال

 .(ِ)((إنَُّو لَيُػَغاُف َعلى قَػْلِبي))عٌن على نظر. كمن ىذا اٛننس: 
كمىت ٓنققت اٞنراقبة حصل األنس؛ كإ٧نا يقع األنس بتحقيق الطاعة؛ ألف 

 ة عيش اٞنستأنسٌن! كيااٞنخالفة توجب الوحشة، كاٞنوافقة مبسطة اٞنستأنسٌن، فيا لذ  
 .(ّ)"خسارة اٞنستوحشٌن!

 
  مجاىدة النفس: - 2

ُت٨َ٢َاحمس: اهلل قاؿ  ـُ ِي٦َ َساَ٪ُػوا ذِي٨َا نَل٫َِْػَح٣ْ٫ٍُّ٨   .[ٗٔالعنكبوت:] ىجسَواَّلٍّ
الصبلة عشرين سنة، كتنعمت  (ْ)عن الصبلة: كابدت  قاؿ ثابت البنا٘ب

 هبا عشرين سنة.
                                                                                                                                                                    

[، فهو اٞنقاـ الذم يتحقق فيو قرب َُ، ٗ، ٖ[، مسلم ]ْٕٕٕ، َٓيراؾ((. صحيح البخارم ]=
  احملب من ١نبوبو.

اصي ( كاٞنعىن أف ٓنقق اٞنراقبة قد ٘نلهم على فعل اٝنًنات، كاالجتهاد ُب الطاعات، كعلى ترؾ اٞنعُ)
 كاٞننكرات.

 :)ليغاف( (.)إنو ليغاف على قليب، كإ٘ب ألستغفر اهلل، ُب اليـو مائة مرة()[، كٕنامو: َِِٕ( صحيح مسلم ]ِ)
أم: يغطى عليو. كأصلو من الغٌن، كىو الغطاء كاٜنائل بينك كبٌن الشيء، كمنو قيل للغيم: غٌن. 

اٞنراد الفرتات كالغفبلت عن الذكر : قيل: (.  قاؿ القاضي َٕ/ٓانظر: شرح السنة، للبغوم )
الذم كاف شأنو الدكاـ عليو، فإذا فرت عنو أك غفل عد ذلك ذنبنا كاستغفر منو. كقيل: سببو اشتغالو 
بالنظر ُب مصاّب أمتو كأمورىم ك١ناربة العدك ك٥نو ذلك، فيشتغل بذلك فًناه ذنبنا، كإف كانت ىذه 

ي نزكؿ عن عإب درجتو كرفيع مقامو من حضوره مع األمور من أعظم الطاعات، كأفضل األعماؿ فه
كقيل غًن ذلك. انظر: إكماؿ اٞنعلم، للقاضي  فراغو ٣نا سواه، فيستغفر لذلك.اهلل تعأب كمراقبتو ك 

 (.ِْ -ِّ/ُٕ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ٔٗ/ٖعياض )
 (.ُِّ( صيد اٝناطر )ص:ّ)
 ّنشقة كتعب.  أم: كنت أفعل الصبلة -باٞنوحدة– ()كابدت()( ْ)
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و قاؿ: كابدت الصبلة عشرين سنة، ٍب تلذذت أن  عتبة الغبلـ عن مكرك 
 .(ُ)معمر  يهبا باق

يقوؿ: أىل الليل ُب ليلهم ألذ من أىل اللهو   الدارا٘ب ككاف أبو سليماف
 .(ِ)ُب ٟنوىم
لو علم اٞنلوؾ كأبناء اٞنلوؾ ما ٥نن فيو من لذيذ  : بن أدىمإبراىيم  قاؿك 

 .(ّ)العيش ٛنالدكنا عليو بالسيوؼ
كىذه اللذة كالتنعم باٝندمة إ٧نا ٓنصل باٞنصابرة كالتعب " :م كقاؿ ابن القي

سقت  :كقاؿ أبو زيد ىذه اللذة. بو إٔب ىفإذا صرب عليو كصدؽ ُب صربه أفض ،الن أك  
 .(ْ)"فما زلت أسوقها حىت انساقت إليو كىي تضحك ،كىي تبكي اهلل  نفسي إٔب

كٓنمل اٞنشقات  ،عاتاستلذاذ الطا :معىن حبلكة اإل٬ناف" :قاؿ العلماء 
 .(ٓ)"كإيثار ذلك على عرض الدنيا ،كرسولو  ُب رضى اهلل 

" كلما ذاؽ العبد حبلكة الصبلة كاف ا٤نذابو إليها أككد،  :قاؿ ابن تيمية 
 .(ٔ)"كىذا يكوف ُنسب قوة اإل٬ناف

 ، فيكوف ُب حفظ اهلل ك٠ناىدة النفس كاٟنول تقرُّب العبد إٔب اهلل 
٢نالفة اٟنول تقيم العبد ُب مقاـ من لو أقسم على " :ابن القيم قاؿ كرعايتو. 
إذا كقاؿ: " ".فيقضي لو من اٜنوائج أضعاؼ أضعاؼ ما فاتو من ىواه، اهلل ألبره

                                                             

(، صفة الصفوة ٔٔ/ُشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (،ّْٕ/َُ) انظر: تاريخ اإلسبلـ( ُ)
(ِ/ُِِ.)   

، ْٓ/ُ(، لطائف اٞنعارؼ، البن رجب )ّٖٓ/ُ(، إحياء علـو الدين )ّّٖ/ِصفة الصفوة ) انظر:( ِ)
 (.ُْٔ/ّْ(، تاريخ دمشق )َّٓ/ِ(، غذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب )ِّْ

(، ُُِ(، اٛنواب الكاُب )ص:ُٕٗ/ِ(،  إغاثة اللهفاف )ْٕٓ(، ك)ص:ِٗٗ( انظر: صيد اٝناطر )ص:ّ)
  (.ُٖ(، الزىد الكبًن )ص:ِّّك)ص:

 (.ُِّ( طريق اٟنجرتٌن )ص:ْ)
 (. ُٔ/ُ(، فتح البارم، البن حجر  )ُّ/ِ( انظر: شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ٓ)
 (.َٔٔ/٠ِِنموع الفتاكل ) (ٔ)
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ُب ظل عرشو يـو ال ظل إال ظلو كجدهتم إ٧نا  تأملت السبعة الذين يظلهم اهلل 
  .(ُ)"نالوا ذلك الظل ّنخالفة اٟنول

 
  وصفاتو:  آف ومعرفة أسماء اهللتدبر القر  - 3

إف  تدبػُّرى آيات القرآف الكرٙب، كالتعرُّؼى على أٚناًء اهلل تعأب كصفاتو ٣نا ٪نقق ُب 
اٞنكل ًف أجل  اٞنقاصد، فبل أنفع للعبد من العلم الصحيح بفاطر الس موات كاألرض 

 كتدبر آياتو. أٚنائو كصفاتوكالذم ال يتحقق إال ّنعرفة 
ك١نبتو كخشيتو،  توكصفاتو يستلـز عباد   العلم بأٚناء اهلل كما أف  

 ،إ٬نانو فكلما ازداد العبد معرفة بأٚناء اهلل كصفاتو إزدادى ؛ كيوجب تعظيمو كإجبللو
 .يقينو كقومى 

كأٚنائو، كصفاتو أشرؼ العلـو عند اٞنسلمٌن، كأجلها   كالعلم باهلل 
 . ، كاٞنعلـو ُب ىذا العلم ىو اهللألف شرؼ العلم بشرؼ اٞنعلـو ؛على اإلطبلؽ

من   كتدبرىا كعقل معانيها ،كصفاتو  ٚناء اهللأل اٞنكلف معرفةكقد تقدـ أف 
 .ا يفقهو ُب الدينيرد اهلل بو خًنن كتوفيقو لو، فمن  عبلمات ١نبة العبد هلل 

 
 . -كما تقدـ- اإلكثار من النوافل - 4

.................. 
 

وأرباب العزائم والهمم مصاحبة الصالحين و  مجالسة العلماء - 5
 :ومنافستهم في األعماؿ الصالحة

 فإف رؤية اجملدين تبعث ُب النفس اٟنمة لتقليدىم كالتشبو هبم.  
 كسيأٌب بياف ذلك ُب )١نبة الصديق الصاّب(.

  
                                                             

 (.ْٖٓ-ْْٖ/ُ( ركضة احملبٌن )ُ)
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 . التنويع في العبادات وفي صفاتها - 6 

      .................. 
 

 :والتضرع إلى اهلل  ءالدعاالذكر و   - 7
فإنو  ؛من أكرب العوف على طاعتو ف ذكر اهلل "إ :قاؿ ابن القيم 

ك٩نعل قرة عينو فيها، كنعيمو كسركره هبا  ،٪نببها إٔب العبد كيسهلها عليو كيلذذىا لو
 ف ذكر اهلل ". كقاؿ: "إُنيث ال ٩ند ٟنا من الكلفة كاٞنشقة كالثقل ما ٩ند الغافل

على صعب إال  ك٫نفف اٞنشاؽ، فما ذكر اهلل  ،ييسر العسًنيسهل الصعب، ك 
ىاف، كال على عسًن إال تيسر، كال مشقة إال خفت، كال شدة إال زالت، كال كربة إال 

 .(ُ)"انفرجت
 

                                          
  

                                                             

 (.ٕٕ-ٕٔالوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:( ُ)
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امس          حث  الح   المب 
  البيت  آلمحبة           
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مطلوبة من اٞنسلمٌن،  النيب  (ُ)ة أىل بيتذىب العلماء إٔب أف ١نب  
  .كما أف بغضهم أك كرىهم معصية  ،كأف ١نبتهم من ١نبة النيب 

كىو رسوؿ  ،إ٧نا كاف من أجل رأس ىذا البيت  كحب آؿ البيت النبوم
 .(ِ)اهلل 

                                                             

كؿ: أف اآلؿ ( ييعرب  عنهم باألىل كباآلؿ، كقد حصل اٝنبلؼ ُب تعينهم على أربعة أقواؿ مشهورة: القوؿ األُ)
الزكاة قوالف:  . القوؿ الثا٘ب: ىم من حرمت عليهم الزكاة: كفيمن حرمت عليهمىم األزكاج كالذرية

األكؿ: أف الذين حرمت عليهم الزكاة: بنو ىاشم كبنو اٞنطلب. كالثا٘ب: أف الذين حرمت عليهم الزكاة 
ٗنيع أمة االستجابة. القوؿ الرابع: علي  بنو ىاشم فقط. القوؿ الثالث: أف آؿ النيب 
 كفاطمة كاٜنسن كاٜنسٌن كذريتهما دكف غًن٨نا. 

(. فائدة: أخطأ بعض الفضبلء من أىل العلم ُب االستدالؿ ٓالبن تيمية )ص: ( انظر: حقوؽ آؿ البيت،ِ)
ْؽَّب حمس :على ١نبة آؿ البيت بقولو  ُٜ َة ِِف ا١ْ ْسًؽا إَِلٍّ ال٬َ٥َْدٍّ

َ
٢َي٩ِْ أ َْ ١ُُس٣ْ 

َ
أ ـْ َ

 [،ِّ]الشورل: ىجس٠ُْٛ ََل أ
نكم فتصدقو٘ب، فالقرىب كالصواب أف معناه: "إال أف تودك٘ب ُب قراب ي منكم، أم: تراعوا ما بيين كبي

(، كقاؿ ُِ/ُٔىاىنا: قرابة الرحم كأنو قاؿ: اتبعو٘ب للقرابة إف ٓب تتبعو٘ب للنبوءة. تفسًن القرطيب )
"كأكٔب األقواؿ َب ذلك بالصواب، كأشبهها بظاىر التنزيل قوؿ من قاؿ: معناه: قل ال  :الطربم 

راب ي منكم، كتصلوا الرحم ال ي بيين كبينكم...". أسألكم عليو أجرنا يا معشر قريش، إال أف تودك٘ب ُب ق
: "كما فس ر بو بعض (. قاؿ العبلمة ١نمد الطاىر بن عاشور َّٓ/ُِتفسًن الطربم )

اٞنفسرين أف اٞنعىن: إال أف تودكا أقاريب تلفيق معىن عن فهم غًن منظور فيو إٔب األسلوب العريب، كال 
ألجل ١نبة ما لو اتصاؿ بو  ف ١نبة آؿ النيب تصح فيو ركاية عمن يعتد بفهمو. أما كو 

خلقنا من أخبلؽ اٞنسلمٌن فحاصل من أدلة أخرل، كٓنديد حدكدىا مفصل ُب )الشفاء( لعياض" 
( فما َُْ/ِ(. انظر ذلك مفصبلن ُب )الشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى( )ّٖ/ِٓالتحرير كالتنوير )

ْؽَّب ُٛ حمس  :بعد. كقاؿ اٜنافظ ابن كثًن ُب تفسًن قولو  ُٜ َة ِِف ا١ْ ْسًؽا إَِلٍّ ال٬َ٥َْدٍّ
َ
٢َي٩ِْ أ َْ ١ُُس٣ْ 

َ
أ ـْ َ

 ،ىجس٠ْ ََل أ
ٟنؤالء اٞنشركٌن من كفار قريش: ال أسألكم على ىذا الببلغ كالنصح لكم ما ال  أم: قل يا ١نمد

تعطونيو، كإ٧نا أطلب منكم أف تكفوا شركم عين كتذرك٘ب أبلغ رساالت ريب، إف ٓب تنصرك٘ب فبل تؤذك٘ب 
٠ُْٛ حمس: ( عن ابن عباس: أنو سئل عن قولو ا بيين كبينكم من القرابة. كُب )صحيح البخارم ّن

ْؽَّب  ُٜ ةَ ِِف ا١ْ ْسًؽا إَِلٍّ ال٬َ٥َْدٍّ
َ
٢َي٩ِْ أ َْ ١ُُس٣ْ 

َ
أ ـْ َ

فقاؿ سعيد بن جبًن: قرىب آؿ ١نمد. فقاؿ ابن عباس:   ،ىجسََل أ
م قرابة، فقاؿ: إال أف تصلوا ما ٓب يكن بطن من قريش إال كاف لو فيه عجلت، إف النيب 

، ّْٕٗ( بتصرؼ، صحيح البخارم ]ُٗٗ/ٕبيين كبينكم من القرابة...اْب". تفسًن ابن كثًن )
ُْٖٖ.] 
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يأتي رسوؿ أما بعد، أًل أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أف كُب اٜنديث: ))
كتاب اهلل فيو الهدى والنور   :: أولهما(ِ)فأجيب، وأنا تارؾ فيكم ثقلين (ُ)ربي

ب فيو، ٍب كرغ  ، على كتاب اهلل  فحث   ،((فخذوا بكتاب اهلل، واستمسكوا بو
وأىل بيتي أذكركم اهلل في أىل بيتي، أذكركم اهلل في أىل بيتي، أذكركم ))قاؿ: 

 .(ّ)((اهلل في أىل بيتي
 (،(أذكركم اهلل في أىل بيتي)) :قولو  :العبلمة اٞنناكم  قاؿ

جعل :  للتأكيد. قاؿ الفخر الرازم ؛اككرره ثبلثن  .كاحرتامهم ،ُب الوصية هبم :أم
 ،كالطهارة ،ةقكٓنرٙب الصد ،ُب احملبة :أىل بيتو مساكين لو ُب ٙنسة أشياء اهلل 

 .(ْ)كٓب يقع ذلك لغًنىم .كالصبلة ،كالسبلـ
كيظهركف  ،البيت وف أىلى كمن تبعهم بإحساف ٪نبُّ  الصحابة  ككاف

عن أيب بكر ف ،ككفاء للنيب  ا إٔب اهلل بن تقرُّ  ؛كالءىم كاحرتامهم ٟنم
: كقاؿ  .(ٓ)"ُب أىل بيتو ا ارقبوا ١نمدن "قاؿ:  الصدِّيق 

 .(ٔ)"أف أصل من قراب ي أحبُّ إٕب   كالذم نفسي بيده لقرابة رسوؿ اهلل "
 (ا ُب أىل بيتوارقبوا ١نمدن ") :قولو  :اٜنافظ ابن حجر  قاؿ

احفظوه  :يقوؿ .احملافظة عليو :كاٞنراقبة للشيء م،٫ناطب بذلك الناس كيوصيهم هب
 . (ٕ)"فيهم فبل تؤذكىم كال تسيئوا إليهم

                                                             

 ( يعين: ملك اٞنوت.ُ)
 ٚنيا بو؛ لعظم شأهنما كشرفهما. (ِ)
 [.َِْٖ(  صحيح مسلم ]ّ)
 (.َُٗ/ّٔ(، كانظر: اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )ُْٕ/ ِ( فيض القدير )ْ)
 [.ُّٕٓ، ُّّٕ( صحيح البخارم ]ٓ)
 [.ُٕٗٓ[، مسلم ]َِْْ، َّْٓ( صحيح البخارم ]ٔ)
 (.ٕٗ/ٕفتح البارم ) (ٕ)
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 بر آلو كذريتو :كبره كمن توقًنه " :كقاؿ القاضي عياض 
 كأمهات اٞنؤمنٌن أزكاجو .  حض عليو كما،  كسلكو

  .(ُ)"..السلف الصاّب 
عند  مكانة أىل بيت رسوؿ اهلل ُب بياف  كقاؿ ابن تيمية 

بوف أىل بيت رسوؿ اهلل : "أىل السنة ك٪نفظوف فيهم  ،كيتولوهنم ،ك٪ني
أذَكّْركم اهلل في أىل بَيتي، ))حيث قاؿ يـو غدير خيم:  كصية رسوؿ اهلل 

كمن " : ١نمد بن صاّب العثيمٌنقاؿ الشيخ  .(ِ)"((أذكركم اهلل في أىل بَيتي
٪نبوهنم  ،أصوؿ أىل السنة كاٛنماعة أهنم ٪نبوف آؿ بيت رسوؿ اهلل 

 .(ّ)"اكال يكرىوهنم أبدن  ،ألمرين: لئل٬ناف، كللقرابة من رسوؿ اهلل 
كالكثًن من الناس ُب حق كل من ُب )تفسًنه(: " األلوسي العبلمة كقاؿ 

كما بينهما ىو الصراط اٞنستقيم، ثبتنا اهلل  ، طرُب التفريط كاإلفراطاآلؿ كاألصحاب ُب
 على ذلك الصراط"(ْ).  

 
                                  

 
  

                                                             

 .(َُْ/ِالشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى، للقاضي عياض ) (ُ)
 (.ُْٓ/ّ( ٠نموع الفتاكل )ِ)
 (.َٖٔ/ٖ( ٠نموع فتاكل كرسائل الشيخ ١نمد بن صاّب العثيمٌن )ّ)
 (.ّّ/ُّعا٘ب )ركح اٞن( ْ)
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حث  انسادس           المب 
  محبة الصحابة        
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بة أصحاب رسوؿ اهلل كجوب ١ن :من عقائد أىل السنة كاٛنماعةإف  
، كتعظيمهم كاالقتداء هبم ٞنا شرفهم اهلل ؛ ،  بو من صحبة

  .كاٟنجرة ُب سبيلو ،لنصرة دين اإلسبلـ ؛كاٛنهاد معو ،رسولو 
أف ٩نعل من  :شك أف من اٝنذالف الكبًن كعدـ التوفيق من اهلل تعأب للعبد الك 

وض فيما كقع بينهم أك اٝن ،هنجو كسعيو الوقوع ُب صحابة خًن اٝنلق 
 .بدالن من أف يشغل عمره ّنا ينفعو ُب أمر دينو كدنياه

 ،صحابة النيب  كجو أك عذر ُب سب أك بغضكليس ىناؾ 
ففضائلهم كثًنة متعددة، فهم الذين نصركا نصركا الدين كنشركه، كىم الذين قاتلوا 

ءىم كأمواٟنم ُب سبيل نقلوا القرآف كالسن ة كاألحكاـ، كبذلوا أنفسهم كدماك اٞنشركٌن، 
فبل يسبهم كال  ،لصحبة نبيو  ، كقد اختارىم اهلل اهلل 

 يبغضهم إال منافق.
كقد دلت النصوص الصحيحة الصر٪نة على ىذا اٞنعتقد ُب كثًن من اآليات 

ِْٓػ ٤َا حمس: قولو  :فمن اآليات ،كاألحاديث ٬ِل ٦ْ٤ِ َب ـُ ِ َوالؽٍّ َخَشاة٬ُا َّلِلٍّ ـْ ِي٦َ ا اَّلٍّ
َنا

َ
ْؽحُ أ َٜ استجابتهم ألمره حىت عن  فأخرب اٜنق  ،[ُِٕ]آؿ عمراف: ىجسَب٣ُ٫ُ ا١ْ

ِي٦َ َٛاَل ل٣ُ٫َُ انلٍّاُس إِنٍّ حمس: فقاؿ  كأخرب عن زيادة إ٬ناهنم هبذا الثبات .ُب الشدائد اَّلٍّ
 ُ ٬ا ١َُس٣ْ َ٘اْعَل٬ُْ٪٣ْ ََ٘ؾاَدُ٪٣ْ إِي٥َا٧ًا َوَٛال٬ُا َضْفب٨َُا اَّللٍّ ُٓ ٣َ ال٬َْكِي٠ُ  انلٍّاَس َْٛػ ََجَ ْٓ ِ ]آؿ  ىجسَو٧

 [. ُّٕعمراف:
يٍَّػَك حمسفقاؿ:  أهنم أنصار النيب  اٜنق  بٌن  ك 

َ
ِي أ ُ٪٬َ اَّلٍّ

ِ َوبِال٥ُْْؤ٨ِ٤نِيَ  َؽاءِ ال٫َ٥ُْاِسؽِي٦َ حمسُب كصفهم:   كقاؿ [،ِٔ]األنفاؿ: ىجسة٨َِْْصِه َٜ ُٙ ل٢ِْ
ْم٬َال٣ْ٫ِِ يَبْخَ 

َ
ْعؽُِس٬ا ٦ِْ٤ دِيَارِ٪٣ِْ َوأ

ُ
ِي٦َ أ َ اَّلٍّ وَن اَّللٍّ ِ َورِْى٬َا٧ًا َوي٨َُْْصُ ٬َُٖن َْ٘ياًل ٦َِ٤ اَّللٍّ

اد٬َُِٛن  َٝ ُ٪٣ُ الهٍّ ِ و١َه
ُ
٬ََلُ أ ـُ ي٥َاَن ٦ِْ٤ َرت٣ْ٫ِِ٢ْ ُُيِت٬ََّن ٦ْ٤َ  8َوَر اَر َواْْلِ ِي٦َ َتَت٬ٍُّءوا الٍّ َواَّلٍّ

وح٬ُ
ُ
ا أ ِف٣ْ٫ِ َول٬َْ ََكَن ة٣ِْ٫ِ َ٪اَسَؽ إََِل٣ْ٫ِْ َوََل َُيُِػوَن ِِف ُنُػورِ٪٣ِْ َضاَسًث م٥ٍِّ ُٙ جْ

َ
ا َوُيْؤذُِؽوَن لََعَ أ

٢ُِط٬َن  ْٙ َٝ ُ٪٣ُ ال٥ُْ ِ و١َه
ُ
ِف٩ِ َ٘أ ْٙ ِْٓػ٪٣ِْ  9َعَهاَنٌث َو٦ْ٤َ ي٬َُق ُكصٍّ َج ِي٦َ َساُءوا ٦ْ٤ِ بَ َواَّلٍّ

ي٥َاِن َوََل ََتْ  ٧٬َا ةِاْْلِ ُٜ َت ـَ ِي٦َ  ِْْٕٙؽ نَلَا َوِْلِْع٬َا٨َِ٧ا اَّلٍّ ٬ل٬َُن َرب٨ٍَّا ا ُٜ ِي٦َ َح ٠َْٓ ِِف ٬ُ٢ُٛب٨َِا ِٕالًّ لَِّلٍّ
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َٝ رَُءوٌف رَِضي٣ٌ  صدقهم مع النيب  فأثبت  [.َُ-ٖ]اٜنشر: ىجس:آ٬٨ُ٤َا َرب٨ٍَّا إ٧ٍِّ
، .كنصرهتم لو 

ِي٦َ حمس: كمن اآليات قولو  ِ َواَّلٍّ بِي٠ِ اَّللٍّ ـَ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا وََ٪اَسُؽوا وََساَ٪ُػوا ِِف  َواَّلٍّ
و١َ 

ُ
وا أ ؽِي٣ٌ آَوْوا َو٧ََْصُ َٞ َِْٖٙؽةٌ َورِْزٌق  ا ل٣ْ٫َُ ٤َ ًّٜ َٝ ُ٪٣ُ ال٥ُْْؤ٬ُ٨٤َِن َض أكؿ فإف  ؛[ْٕ]األنفاؿ: ىجسهِ

 .من دخل ُب ىذه اآلية من ىذه األمة ىم الصحابة من اٞنهاجرين كاألنصار 
ْم٬َال٣ْ٫ِِ حمس: كمن اآليات قولو 

َ
٩ُ َساَ٪ُػوا ةِأ َٓ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ٤َ ٬ُل َواَّلٍّ ـُ ١َِس٦ِ الؽٍّ

جْ 
َ
٢ُِط٬نَ َوأ ْٙ َٝ ُ٪٣ُ ال٥ُْ ِ و١َه

ُ
َٝ ل٣ُ٫َُ اْْلَْْيَاُت َوأ ِ و١َه

ُ
ِف٣ْ٫ِ َوأ  .[ٖٖ]التوبة: ىجسُٙ

ُب أشد   تصديقهم للرسوؿبياف ثباهتم ك ُب  كقاؿ 
ُ حمسالساعات:  ٬َُلُ وََنَػَق اَّللٍّ ـُ ُ َوَر َػ٧َا اَّللٍّ َْ ْضَؾاَب َٛال٬ُا َ٪َؼا ٤َا َو

َ
ى ال٥ُْْؤ٬٨ُِ٤َن اْْل

َ
ا َرأ َول٥ٍَّ

٬َُلُ َو٤َا َزاَدُ٪٣ْ إَِلٍّ إِي٥َا٧ًا َوتَْف٢ِي٥ًا َورَ  ٢َي٩ِْ  >1ـُ َْ  َ ٦َ٤ِ ال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي رَِساٌل َنَػ٬ُٛا ٤َا ََعَ٪ُػوا اَّللٍّ
ل٬ُا تَتِْػياًل  ُؽ َو٤َا ةَػٍّ ِِ كقاؿ  .[ِّ-ِِ]األحزاب: ىجس=٣ْ٫ُْ٨٥َِ٘1 ٦ْ٤َ َََٛض َنَْت٩ُ َو٣ْ٫ُْ٨٤ِ ٦ْ٤َ يَنَْخ

: ِي٦َ َساحمس ٧٬َا َواَّلٍّ ُٜ َت ـَ ِي٦َ  ِْْٕٙؽ نَلَا َوِْلِْع٬َا٨َِ٧ا اَّلٍّ ٬ل٬َُن َرب٨ٍَّا ا ُٜ ِْٓػ٪٣ِْ َح ُءوا ٦ِْ٤ َب
َٝ رَُءوٌف رَِضي٣ٌ  ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا َرب٨ٍَّا إ٧ٍِّ ٠ْ ِِف ٬ُ٢ُٛب٨َِا ِٕالًّ لَِّلٍّ َٓ ي٥َاِن َوََل ََتْ  [.َُ]اٜنشر: ىجسةِاْْلِ

ألنو  ؛ صحابةىذه اآلية دليل على كجوب ١نبة ال" :قاؿ القرطيب 
ا ُب الفيء ما أقاموا على ١نبتهم كمواالهتم كاالستغفار ٟنم، كأف جعل ٞنن بعدىم حظًّ 

ا أنو ال حق لو ُب الفيء، ركم ذلك عن أك اعتقد فيو شرًّ  ،ا منهممن سبهم أك كاحدن 
ا من أصحاب ١نمد كغًنه. قاؿ مالك: من كاف يبغض أحدن   مالك

، اٞنسلمٌن، ٍب قرأ ءليس لو حق ُب ُبأك كاف ُب قلبو عليهم غل، ف: 
ِْٓػ٪٣ِْ حمس ِي٦َ َساُءوا ٦ْ٤ِ َب  .(ُ)"اآلية ىجس..َواَّلٍّ

ِْْٕٙؽ نَلَاحمس: فلعلو أخذ ّنفهـو اٜناؿ من قولو " ٬ل٬َُن َرب٨ٍَّا ا ُٜ فإف  اآلية، ىجسَح
أف يضمركا مضمونو ُب نفوسهم فإذا أضمركا خبلفو  :اٞنقصد من الثناء عليهم بذلك

أعطاىا اهلل  فإف الفيء عطية ؛اُب ذلك فقد ٔنلف فيهم ىذا الوصفكأعلنوا ّنا ين

                                                             

 (.َِٓ/ْ(، السراج اٞننًن، للخطيب الشربيين )ٔٗٓ/ُٖ(، تفسًن ابن عادؿ )ِّ/ُٖ( تفسًن القرطيب )ُ)
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 كٓب يكتسبوىا ُنق قتاؿ، فاشرتط اهلل عليهم ُب استحقاقها أف  ،تلك األصناؼ
 .(ُ)"يكونوا ١نبٌن لسلفهم غًن حاسدين ٟنم

كيثنوف عليهم  أىل السنة كاٛنماعة ٪نبوف أصحاب رسوؿ اهلل  كإف  
٬َن حمس: عليهم كترضى عنهم، قاؿ  اهلل  كيرتضوف عنهم، كما أثىن ُٜ ِ اة َوالفٍّ

ُ َخ٣ْ٫ُْ٨ َوَرُى٬ا َخ٨ْ  ٬ُ٪٣ْ بِإِْضَفاٍن َرِِضَ اَّللٍّ ُٓ َت ِي٦َ اتٍّ ٧َْهارِ َواَّلٍّ
َ
ل٬َُن ٦َ٤ِ ال٫َ٥ُْاِسؽِي٦َ َواْْل وٍّ

َ
٩ُ اْْل

ةَ 
َ
ج٫َْاُر َعاِلِي٦َ ذِي٫َا أ

َ
ػٍّ ل٣ْ٫َُ َس٨ٍّاٍت ََتْؽِي َُتَْخ٫َا اْْل َْ َ

ي٣ُ َوأ ِِ َٓ ٬ُْز ا١ْ َٙ َٝ ا١ْ ِ  ىجسًػا َذل
 [.ََُ]التوبة:

ُب ىذه اآلية الكر٬نة بأف الذين اتبعوا السابقٌن  اٜنقُّ ح صر  فقد 
، األكلٌن من اٞنهاجرين كاألنصار بإحساف، أهنم داخلوف معهم ُب رضواف اهلل 

تبعوا كالوعد باٝنلود ُب اٛننات، كالفوز العظيم، كبٌن ُب مواضع أخر، أف الذين ا
٬ا ة٣٫ِِْ حمس: السابقٌن بإحساف يشاركوهنم ُب اٝنًن كقولو  ُٜ ا ي٢ََْط  ىجسَوآَعؽِي٦َ ٣ْ٫ُْ٨ِ٤ ل٥ٍَّ

ِْْٕٙؽ نَلَا َوِْلِْع٬َا٨َِ٧احمسكقولو:  ،[ّ]اٛنمعة:اآلية  ٬ل٬َُن َرب٨ٍَّا ا ُٜ ِْٓػ٪٣ِْ َح ِي٦َ َساُءوا ٦ْ٤ِ َب  ىجسَواَّلٍّ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َاحمسكقولو:  ،[َُ]اٜنشر: اآلية َٝ  َواَّلٍّ ِ و١َه

ُ
َُٓس٣ْ َ٘أ ُْٓػ وََ٪اَسُؽوا وََساَ٪ُػوا ٤َ ٦ِْ٤ َب

 .(ِ)[ٕٓاألنفاؿ:] ىجس٨٤ُِْس٣ْ 
أخرب اهلل العظيم أنو قد رضي عن السابقٌن " :قاؿ اٜنافظ ابن كثًن 

فيا كيل من أبغضهم أك  ،األكلٌن من اٞنهاجرين كاألنصار كالذين اتبعوىم بإحساف
  ا سيد الصحابة بعد الرسوؿسبهم أك أبغض أك سب بعضهم، كال سيم

الصديق األكرب كاٝنليفة األعظم أبا بكر بن أيب قحافة  :كخًنىم كأفضلهم، أعين
"(ّ) كمن اآليات قولو  .: حمس َٝ َ٧٬ ُٓ ِ ٦ِ ال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي إِذْ ُحتَاي َْ  ُ ْػ رَِِضَ اَّللٍّ َٜ َ١

                                                             

 (.ٕٗ/ِٖ( التحرير كالتنوير )ُ)
 (.ُْٖ/ِ( انظر: أضواء البياف )ِ)
 (. َِّ/ْ( تفسًن ابن كثًن )ّ)
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 ِ َشَؽة ـَ حمس :كقولو  ،(ُ)[ُٖ]الفتح: ىجسَُتَْج اللٍّ  ُ ٧َْؾَل اَّللٍّ
َ
٬َِلِ ولَََعَ َ٘أ ـُ ِٟينَخ٩َُ لََعَ َر

ْ٪٫ََ٢ا
َ
ٍّٚ ة٫َِا َوأ َض

َ
٬َى َوََك٬ُ٧ا أ ْٜ لَْؾَم٣ْ٫ُ ََك٥ََِث اَلٍّ

َ
 .[ِٔ]الفتح: ىجسال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي َوأ

ارِ رَُْحَاُء ةَي٣ْ٫َُ٨ْ حََؽاُ٪٣ْ حمس: كقولو  ٍّٙ ُٟ اءُ لََعَ ا١ْ ِكػٍّ
َ
٩ُ أ َٓ ِي٦َ ٤َ ِ َواَّلٍّ ٬ُل اَّللٍّ ـُ ٌػ َر ُُم٥ٍَّ

ًٓا ٍّٞ ُش٬دِ ُر ذَؽِ الفَّ
َ
ي٥َاُ٪٣ْ ِِف وُُس٬٪٣ْ٫ِِ ٦ِْ٤ أ ـِ ِ َورِْى٬َا٧ًا  ٬َُٖن َْ٘ياًل ٦َ٤ِ اَّللٍّ ًػا يَبَْخ شٍّ  .ىجسـُ

 [.ِٗ]الفتح:اآلية 
كعظم  ،كقد دلت ىذه اآلية على عظم قدر أصحاب رسوؿ اهلل 

كلذلك قاؿ  ؛منزلتهم كفضلهم، كأف الكفار ىم الذين يغيظهم ذلك، كيغصوف بو
"من أصبح من الناس ُب قلبو غيظ على أحد من أصحاب : مالك اإلماـ 

 اإلماـ : "لقد أحسنقاؿ القرطيب .(ِ)فقد أصابتو ىذه اآلية" رسوؿ اهلل 
ا منهم أك طعن عليو ُب  مالك  ُب مقالتو كأصاب ُب تأكيلو؛ فمن نقص كاحدن

 .(ّ)كأبطل شرائع اٞنسلمٌن" ،ركايتو فقد رد على اهلل رب العاٞنٌن
رحم اهلل مالك بن أنس كرضي " :اؿ العبلمة ١نمد الطاىر بن عاشور كق

 .(ْ)"عنو ما أدؽ استنباطو
ارَ حمس: ُب قولو  كقالت عائشة  ٍّٙ ُٟ ََ ة٣ُ٫ِِ ا١ْ "أصحاب رسوؿ  :ىجسَِلَِٖي

 .(ٓ)أمركا باالستغفار ٟنم فسبوىم" اهلل 

                                                             

ال  عن عبد علم أنو يوافقو على موجبات : "كالرضى من اهلل صفة قد٬نة، فبل يرضى إقاؿ ابن تيمية  (ُ)
ا" الصاـر اٞنسلوؿ )ص:  (.ِٕٓالرضى، كمن رضي اهلل عنو ٓب يسخط عليو أبدن

(، تفسًن البحر احمليط ِٕٗ/ُٔ(، تفسًن القرطيب )ِّٕ/ٔ(، اٜنلية )ِٓٓ/ُ( موطأ اإلماـ مالك )ِ)
 (.ُٖٓ/ُٕ(، ابن عادؿ )َّٓ/ٗ)

 (.ِٕٗ/ُٔ( تفسًن القرطيب )ّ)
 (.َُِ/ِٔلتحرير كالتنوير )( اْ)
[، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن كٓب ٫نرجاه"، ُّٕٗ( أخرجو اٜناكم ُب )اٞنستدرؾ( ]ٓ)

كأما األمر باالستغفار الذم  [ من غًن ذكر اآلية.َِِّككافقو الذىيب. كقد كرد ُب )صحيح مسلم( ]
ْٓ حمس: أشار إليو فهو قولو  ِي٦َ َساُءوا ٦ِْ٤ َب ٧٬َا َواَّلٍّ ُٜ َت ـَ ِي٦َ  ِْْٕٙؽ نَلَا َوِْلِْع٬َا٨َِ٧ا اَّلٍّ ٬ل٬َُن َرب٨ٍَّا ا ُٜ ِػ٪٣ِْ َح

ي٥َانِ   .ىجسةِاْْلِ
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 ٣نن ُب قلبو غيظ ألحد من  فنعوذ باهلل" :قاؿ ١نمد بن اٜنسٌن 
أك ألحد من أزكاجو، بل نرجوا  ،ىؤالء أك ألحد من أىل بيت رسوؿ اهلل 

 .(ُ)"-إف شاء اهلل-ّنحبتنا ٛنميعهم الر٘نة كاٞنغفرة من اهلل الكرٙب 
َٝ حمس: قولو  كمنها ِ و١َه

ُ
خِْص َوَٛاح٠ََ أ َٙ َٚ ٦ِْ٤ َرت٠ِْ ا١ْ َٙ جْ

َ
ََل يَْفخ٬َِي ٨ِ٤ُْس٣ْ ٦ْ٤َ أ

 ِ ٣ُ َدرََسًث ٦َ٤ِ اَّلٍّ َِ ْخ
َ
ُ اْْلُْفَّن أ َػ اَّللٍّ َْ ُْٓػ َوَٛاح٬ُ٢َا َوُّكًّ َو ٬ا ٦ْ٤ِ َب ُٜ َٙ جْ

َ
 .[َُ]اٜنديد: ىجسي٦َ أ

    ففي ىذه اآلية الكر٬نة أثىن اٜنق تبارؾ كتعأب على الذين أنفقوا من قبل 
كبٌن أهنم أعظم درجة ٣نن أنفق كقاتل   -أم: فتح مكة كما ىو رأم اٛنمهور-الفتح 

فتح مكة كاف اٜناؿ شديد فلم يكن حينئذ إال الصديقوف، بعد ذلك؛ ذلك أف قبل 
 أما بعد الفتح فإنو ظهر اإلسبلـ ظهورنا عظيمنا كدخل الناس ُب دين اهلل أفواجنا.

أبو بكر كعمر كعثماف كعلي  :ك٣نن أنفق قبل الفتح كقاتل أئمة الصحابة
؛ فهم  اهللكغًنىم رضواف اهلل عليهم ٣نن أسلم قبل الفتح كجاىد بنفسو ُب سبيل 

ُ اْْلُْفَّن حمس ،أعظم درجة كأفضل من بعدىم َػ اَّللٍّ َْ   .(ِ)ىجسَوُّكًّ َو
خير الناس قرني، ثم الذين )) :قولو  :أما األحاديث فمن ذلك

 .(ّ)((يلونهم، ثم الذين يلونهم
ابن حجر اٜنافظ قاؿ   .اتفق العلماء على أف خًن القركف قرنو 

:  كاٞنراد بقرف النيب" كالثا٘ب ،(ْ)ا اٜنديث: الصحابة"ُب ىذ: 
 .تابعوىم :كالثالث ،التابعوف

ًل تسبوا أصحابي، فلو أف أحدكم أنفق مثل )) :كمن ذلك قولو 
 .(ٓ)((ا ما بلغ مد أحدىم، وًل نصيفوأحد، ذىبً 

                                                             

 (.ُِّْ/ٓ( الشريعة، أليب بكر ١نمد بن اٜنسٌن بن عبد اهلل اآلجرم )ُ)
 (.ُِ/ٖانظر: تفسًن ابن كثًن )( ِ)
 [.ِّّٓ[، مسلم ]ِْٗٔ، ُّٓٔ، ِِٓٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.ٔ-ٓ/ٕارم )( فتح البْ)
"أم: الػمد  ()مد أحدىم(): [. قولو ُِْٓ، َِْٓ[، مسلم ]ّّٕٔ( صحيح البخارم ]ٓ)

الػمد من كل شيء، كىو بضم اٞنيم ُب األصل: ربع الصاع، كىو رطل كثلث بالعراقي عند الشافعي 
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النجـو أمنة للسماء، فإذا ذىبت النجـو أتى )) :كمن ذلك قولو 
إذا ذىبت أتى أصحابي ما يوعدوف، السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحابي، ف

 .(ُ)((وأصحابي أمنة ألمتي، فإذا ذىب أصحابي أتى أمتي ما يوعدوف
كارتداد  ،من الفنت كاٜنركب :أم (،(وأنا أمنة ألصحابي)) :فقولو 

فإذا ذىب أصحابي أتى )) .ك٥نو ذلك ،كاختبلؼ القلوب ،من ارتد من األعراب
 ..كالفنت ،وادث ُب الدينمن ظهور البدع كاٜن ((أمتي ما يوعدوف

ًل يدخل النار، إف شاء اهلل، من أصحاب )) :كمن ذلك قولو 
 .(ِ)((الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها

وما يدريك لعل اهلل اطلع على أىل )): لعمر   قاؿ النيبك 
 .(ّ)((؟!بدر فقاؿ: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

اهلل نظر  قاؿ: "إف    ودعن عبد اهلل بن مسع كأخرج اإلماـ أ٘ند 
خًن قلوب العباد، فاصطفاه لنفسو،  ُب قلوب العباد، فوجد قلب ١نمد 

                                                                                                                                                                    

ديو اٜنجاز، كىو رطبلف عند أيب حنيفة كأىل العراؽ. كقيل: أصل اٞند مقدر بأف ٬ند الرجل ي= =كأىل
فيمؤل كفيو طعامنا، كإ٧نا قدره بو؛ ألنو أقل ما كانوا يتصدقوف بو ُب العادة. كقاؿ اٝنطايب: يعين أف اٞند 
من التمر الذم يتصدؽ بو الواحد من الصحابة مع اٜناجة إليو أفضل من الكثًن الذم ينفقو غًنىم من 

: كسبب قاؿ القاضي السعة. كقد يركل: مد أحدىم، بفتح اٞنيم، يريد: الفضل كالطوؿ. ك 
تفضيل نفقتهم أف إنفاقهم إ٧نا كاف ُب كقت الضركرة كضيق اٜناؿ، ِنبلؼ غًنىم، كألف إنفاقهم كاف 

ك٘نايتو كذلك معدـك بعده، ككذا جهادىم كسائر طاعاهتم. قولو  ُب نصرتو 
 :()فيو أربع لغات: نصف بكسر النوف كبضمها كبفتحها، كنصيف بزيادة  ()كال نصيفو

اء، مثل العشر كالعشًن كالثمن كالثمٌن، كقيل: النصف ىنا مكياؿ يكاؿ بو". عمدة القارم، لئلماـ الي
، للقاضي (، إكماؿ اٞنعلمّٗ/ُٔصحيح مسلم )(، كانظر: شرح اإلماـ النوكم على ُٖٖ/ُٔالعيين )
 (.ُِٗ/ٕعياض )

 [.ُِّٓ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.ِْٔٗ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.ِْْٗ[، مسلم ]ِٗٓٔ، َْٖٗ، َُّٖ، ََّٕ( صحيح البخارم ]ّ)
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فابتعثو برسالتو، ٍب نظر ُب قلوب العباد بعد قلب ١نمد، فوجد قلوب أصحابو خًن 
  .(ُ)"قلوب العباد، فجعلهم كزراء نبيو، يقاتلوف على دينو

، فمن ذلك ها نصوص كثًنةفقد كرد ُب اٜنث علي أما ١نبة األنصار 
. (ِ)((حب األنصار، وآية النفاؽ بغض األنصار :آية اإليماف)) :قولو 

األنصار ًل يحبهم إًل مؤمن، وًل يبغضهم إًل منافق، فمن )) :كقولو 
من أحب )) :. كقولو (ّ)((أحبهم أحبو اهلل، ومن أبغضهم أبغضو اهلل

 .(ْ)((نصار أبغضو اهلل يـو يلقاهومن أبغض األ ،األنصار أحبو اهلل يـو يلقاه
الذين ىم أفضل من -ككذلك حب اٞنهاجرين " :قاؿ ابن رجب 

  .(ٓ)"من اإل٬ناف -األنصار
كذلك مطلوبة؛ ألهنم خًن الناس بعد فهي   ١نبة اٝنلفاء الراشدين أما 
  .رسوؿ اهلل 

  

                                                             

[.  ِٖٖٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ّْٖ[، كابن األعرايب ]ُُٖٔ[، كالبزار ]ََّٔ( أخرجو اإلماـ أ٘ند ]ُ)
(: "ركاه أ٘ند كالبزار كالطربا٘ب ُب )الكبًن(، كرجالو موثقوف". قاؿ ُٖٕ -ُٕٕ/ُقاؿ اٟنيثمي )

 قوؼ حسن".(: "كىو مو ُِِ/ِالعجلو٘ب ُب )الكشف( )
 [.ْٕ[، مسلم ]ّْٖٕ، ُٕ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ٕٓ[، مسلم ]ّّٖٕ( صحيح البخارم ]ّ)
 .[ِّٕٕإسناده صحيح ]بحباف أخرجو ابن ( ْ)
 :اٞنهاجرين على األنصار، فقد بدأ هبم ُب قولو  (. فض ل اهلل ٓٔ/ُ( فتح البارم، البن رجب )ٓ)

ُ لََعَ انلٍَِّبِّ حمس ْػ حَاَب اَّللٍّ َٜ َ١  ِ ة ْْسَ ُٓ ثِ ا١ْ َْ ا ـَ ٬هُ ِِف  ُٓ َت ِي٦َ اتٍّ ٧َْهارِ اَّلٍّ
َ
 :كقولو [،ُُٕ]التوبة: ىجسَوال٫َ٥ُْاِسؽِي٦َ َواْْل

ِ َورِْى٬َ حمس ٬َن َْ٘ياًل ٦َِ٤ اَّللٍّ ُٖ ْم٬َال٣ِْ٫ِ يَبَْخ
َ
ْعؽُِس٬ا ٦ِْ٤ دِيَارِ٪٣ِْ َوأ

ُ
ِي٦َ أ َؽاءِ ال٫َ٥ُْاِسؽِي٦َ اَّلٍّ َٜ ُٙ ْ َ ل٢ِ وَن اَّللٍّ ا٧ًا َوَي٨ُْْصُ

اد٬ُِٛنَ وَ  َٝ ُ٪٣ُ الهٍّ ِ و١َه
ُ
٬ََلُ أ ـُ ي٥َاَن ٦ِْ٤ حمس ٍب قاؿ ُب األنصار:[، ٖ]اٜنشر: ىجسَر اَر َواْْلِ ِي٦َ َتَت٬ٍُّءوا الٍّ َواَّلٍّ

ديارىم كأمواٟنم  األنصار؛ ألف اٞنهاجرين تركوا اٞنهاجرين قبل كقد ذكر اهلل  [،ٗ]اٜنشر: ىجسَرت٣ِ٫ِ٢ْْ 
نصار فهم ُب بلدىم، ُب بيوهتم، كُب أمواٟنم رضي اهلل ، أما األكبيوهتم، كخرجوا طاعة هلل 

 عنهم ٗنيعنا. 
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 ابن عمر ما جاء عن  :كقد دؿ على ذلك ٗنلة من األدلة، فمن ذلك

فنخير أبا بكر، ثم عمر  كنا نخير بين الناس في زمن النبي )) قاؿ:
 .(ُ)((بن الخطاب، ثم عثماف بن عفاف رضي اهلل عنهم

كالذم فلق اٜنبة، كبرأ النسمة، إنو لعهد النيب األمي  :كقاؿ علي 
 إٕب: أف ال ٪نبين إال مؤمن، كال يبغضين إال منافق(ِ). 

األحاديث أف من عرؼ مرتبة األنصار "كمعىن ىذه  :اإلماـ النوكم  قاؿ
كقيامهم ُب  ،كإيواء اٞنسلمٌن ،كالسعي ُب إظهاره ،كما كاف منهم ُب نصرة دين اإلسبلـ

كبذٟنم  ،كحبو إياىم ،كحبهم النيب  ،مهمات دين اإلسبلـ حق القياـ
 كعرؼ من ،ا لئلسبلـإيثارن  ؛كقتاٟنم كمعاداهتم سائر الناس ،أمواٟنم كأنفسهم بٌن يديو

 كحب النيب  ،قربو من رسوؿ اهلل  علي بن أيب طالب 
كاف ،  ٟنذا ؛اٍب أحب األنصار كعلين  ،كسوابقو فيو ،كما كاف منو ُب نصرة اإلسبلـ ،لو

كالقياـ ّنا  ،لسركره بظهور اإلسبلـ ؛كصدقو ُب إسبلمو ،ذلك من دالئل صحة إ٬نانو
تدؿ كاس ،كمن أبغضهم كاف بضد ذلك ،كرسولو  يرضي اهلل 

 .(ّ)"-كاهلل أعلم-بو على نفاقو كفساد سريرتو 
من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد كُب اٜنديث: ))

 .(ْ)((أبغضني
كاٜنسن بن علي على  ،قاؿ: رأيت النيب  ،الرباء كعن 

 .(ٓ)((اللهم إني أحبو فأحبو))عاتقو، يقوؿ: 

                                                             

 [.ّٓٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ٖٕلم ]( صحيح مسِ)
 (.ْٔ/ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)
[، ك)األكسط( ِْٓٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ُِٓٔ[، كأبو يعلى ]ُّْ( أخرجو ابن ماجو ]ْ)

(، ُِ/ُسناده صحيح رجالو ثقات" مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو )[. كُب )الزكائد(: "إْٕٓٗ]
 (.ْٔ/ُكانظر: حاشية السندم على سنن ابن ماجو )

 [.ِِِْ[، مسلم ]ّْٕٗ( صحيح البخارم ]ٓ)



 

185 

 

و قاؿ ٜنسن: أن ،عن النيب   عن أيب ىريرة :كُب ركاية
 .(ُ)((اللهم إني أحبو فأحبو وأحبب من يحبو))

ُب  قاؿ: كنت مع رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة كُب ركاية: 
ادُْع  ؟-اثالثً -أين ُلَكُع ))سوؽ من أسواؽ اٞندينة، فانصرؼ فانصرفت، فقاؿ: 

فقاـ اٜنسن بن علي ٬نشي كُب عنقو السِّخىاب، فقاؿ النيب  ،((الحَسَن بن عليٍّ 
  :اللهم إني أحبو ))بيده ىكذا، فقاؿ اٜنسن بيده ىكذا، فالتزمو فقاؿ

فما كاف أحد أحب إٕب من  : كقاؿ أبو ىريرة ،((فأحبو، وأحب من يحبو
 ..إٔب غًن ذلك.(ِ)ما قاؿ اٜنسن بن علي، بعد ما قاؿ رسوؿ 

ا منهم فهو مبتدع ٢نالف للسنة كمن انتقص أحدن  : قاؿ القاضي عياض 
كيكوف  ،الصاّب، كأخاؼ أف ال يصعد لو عمل إٔب السماء حىت ٪نبهم ٗنيعن كالسلف ا
 .(ّ)"اقلبو سليمن 

فإف القدح ُب خًن القركف الذين صحبوا الرسوؿ " :قاؿ ابن تيمية 
  قدح ُب الرسوؿ  :كما قاؿ مالك كغًنه من أئمة العلم

 :القائل ليقوؿ ؛إ٧نا طعنوا ُب أصحابو ىؤالء طعنوا ُب أصحاب رسوؿ اهلل 
 .(ْ)"ا لكاف أصحابو صاٜنٌن صاٜنن رجل سوء كاف لو أصحاب سوء، كلو كاف رجبلن 

أدركت ٙنسمائة أك أكثر  يقوؿ:  عن شعبة عن منصور ٚنعت الشعيبك 
 :قاؿ الذىيب  علي، كعثماف، كطلحة، كالزبًن ُب اٛننة. من الصحابة، يقولوف:

ريٌن، كمن أىل بيعة الرضواف، كمن ألهنم من العشرة اٞنشهود ٟنم باٛننة، كمن البد

                                                             

 [.ُِِْمسلم ]صحيح  ( ُ)
. : كناية عن الصغًن، كاٞنراد: اٜنسن ()لكع()[. كُِِْ[، مسلم ]ْٖٖٓ( صحيح البخارم ]ِ)

اإلٚناعيلي عن ابن أيب عمر أحد ركاة ىذا اٜنديث. قاؿ: السخاب: شيء يعمل من اٜننظل،   كركل
 (.َِْ/ُُ(، عمدة القارم )ِّْ/ْكالقميص كالوشاح. انظر: فتح البارم، البن حجر )

 (.ُُِ/ِالشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى ) (ّ)
 (.ِْٗ/٠ْنموع الفتاكل ) (ْ)
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أنو رضي عنهم كرضوا عنو، كألف األربعة قتلوا  السابقٌن األكلٌن الذين أخرب 
 .(ُ)كرزقوا الشهادة، فنحن ١نبوف ٟنم

ال ي ركاىا عنو اٜنسن بن  (رسالتو البغدادية)ُب  الشافعي اإلماـ قاؿ ك 
تعأب على أصحاب رسوؿ اهلل ١نمد الزعفرا٘ب، كىذا لفظو: كقد أثىن اهلل تبارؾ ك 

 كسبق ٟنم على لساف رسوؿ اهلل (ِ)ُب القرآف كالتوراة كاإل٤نيل ،
  من الفضل ما ليس ألحد بعدىم، فر٘نهم اهلل كىنأىم ّنا آتاىم من ذلك

ببلوغ أعلى منازؿ الصديقٌن كالشهداء كالصاٜنٌن، أدكا إلينا سنن رسوؿ اهلل 
، لموا ما أراد رسوؿ اهلل فع ،كشاىدكه كالوحي ينزؿ عليو 

كىم فوقنا ُب كل علم  .ا، كعرفوا من سنتو ما عرفنا كجهلناا كإرشادن ا كعزمن ا كخاصًّ عامًّ 
عن . ك (ّ)..كاجتهاد ككرع كعقل كأمر استدرؾ بو علم كاستنبط بو، كآراؤىم لنا أ٘ند

أبو بكر، ٍب  :قاؿ: كنا نفاضل على عهد رسوؿ اهلل   ابن عمر
 .(ْ)، ٍب نسكتعمر، ٍب عثماف

أٗنع الصحابة كأتباعهم على أفضلية أيب بكر ٍب " :كقاؿ اإلماـ الشافعي 
 .(ٓ)"عمر ٍب عثماف ٍب علي

كىم خًن الناس  ،"فمن ات بع السابقٌن األكلٌن كاف منهم :قاؿ ابن تيمي ة ك 
كأكلئك خًن أمة  ،خًن أمة أيخرجت للناس بعد األنبياء، فإف أمة ١نمد 

خير القروف قاؿ: )) بت ُب الصِّحاح من غًن كجو أف النيب ١نمد كما ث
                                                             

 (.َٕٓ/ّيخ اإلسبلـ ككفيات اٞنشاىًن كاألعبلـ )(،  تار ِٔ/ُسًن أعبلـ النببلء ) (ُ)
ارِ حمس :( كأنو عىن قوؿ اهلل ِ) ٍّٙ ُٟ اُء لََعَ ا١ْ ِكػٍّ

َ
٩ُ أ َٓ ِي٦َ ٤َ ِ َواَّلٍّ ٬ُل اَّللٍّ ـُ ٌػ َر قاؿ الشافعي  [.ِٗ]الفتح: ىجسُُم٥ٍَّ

:  كسبق ٟنم على لساف رسوؿ اهلل"  من الفضل ما ليس ألحد بعدىم. فر٘نهم اهلل
اىم من ذلك ببلوغ أعلى منازؿ الصديقٌن كالشهداء كالصاٜنٌن". اٞندخل إٔب السنن كىنأىم ما آت

 [.ّْ، ِْ، ُْالكربل للبيهقي ]
 [. ّْ، ِْ، ُْللبيهقي ] ،(. اٞندخل إٔب السنن الكربلّٔ/ُ، البن القيم )( انظر: إعبلـ اٞنوقعٌنّ)
بإسناد  [ُِٕٓ[، كابن حباف ]ْٖٕٓ[، كأبو يعلى ]ِْٔٔ[، كأ٘ند ]ُّّٔٗ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ْ)

 [، بألفاظ متقاربة. َُُّّالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]أخرجو أيضنا: ، ك صحيح
 (.ُٕ/ٕ(  فتح البارم، البن حجر )ٓ)
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كٟنذا كاف معرفة  ؛(ُ)((القرف الذي بُِعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
أقواٟنم ُب العلم كالدين كأعماٟنم خًننا كأنفع من معرفة أقواؿ اٞنتأخِّرين كأعماٟنم ُب 

الدين كفركعو كالزىد كالعبادة كاألخبلؽ ٗنيع علـو الدين كأعمالو؛ كالتفسًن كأصوؿ 
فاالقتداء  ؛فإهنم أفضل ٣نن بعدىم كما دؿ  عليو الكتاب كالسنة ؛كاٛنهاد كغًن ذلك

هبم خًن من االقتداء ّنن بعدىم، كمعرفة إٗناعهم كنزاعهم ُب العلم كالدين خًن كأنفع 
  يكوف إال  من معرفة ما ييذكىر من إٗناع غًنىم كنزاعهم؛ كذلك أف إٗناعهم ال

 .(ِ)معصومنا، كإذا تنازعوا، فاٜنق ال ٫نرج عنهم"
 

                                
 
 
 

  

                                                             

 ( تقدـ.ُ)
 (.ِْ/ُّ( ٠نموع الفتاكل )ِ)
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ع        حث  انساب   المب 
  محبة اإلخوان       
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 رابطة اإلخوة:   أوًًل:
رابطة كثيقة تسمو على ، ك من ركائز ىذا الدينركيزة  إف  األخوة ُب اهلل 

 كىي أكثق الركابط؛ ألهنا مبنية على العقيدة، عبلقات ال ي تربط بٌن الناسسائر ال
 كأقواىا.

 [. َُ]اٜنجرات: ىجسإ٥٧ا ال٥ُْْؤ٬ُ٨٤َِن إِْع٬َةٌ حمس: قاؿ اهلل 
، كُب (ُ)((ًل يؤمن أحدكم، حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسوكُب اٜنديث: ))

يحب لنفسو من  والذي نفسي بيده ًل يؤمن عبد حتى يحب ألخيو ماركاية: ))
من   إف  ؛ فهذا اٜنديث أصل عظيم ُب ١نبة اٞنسلمٌن كالنصح ٟنم كإيثارىم. ف(ِ)((الخير

أف يكره ألخيو ك  ،ا ٪نب لنفسومن اٝنًن مكماؿ إ٬ناف العبد أف ٪نب ألخيو اٞنسلم 
ك٪نذرىم عما  ،أف يرشد إخوانو إٔب ما ينفعهم، ك اٞنسلم من الشر ما يكره لنفسو

  يضرىم.
 .(ّ)((االمؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضً ديث: ))كُب اٜن

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادىم وتعاطفهم، كمثل كُب اٜنديث: ))
 .(ْ)((ا تداعى لو سائر جسده بالسهر والحمىالجسد، إذا اشتكى عضوً 

المسلم أخو المسلم ًل يظلمو وًل يسلمو، ومن كاف في كُب اٜنديث: ))
في حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنو كربة من   حاجة أخيو كاف اهلل

 .(ٓ)((كربات يـو القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهلل يـو القيامة

                                                             

  [.ُٕ[، مسلم ]ُّ( صحيح البخارم ]ُ)
[.  ٖٖٖ[،  كالشهاب ]ِٕٖٖبو يعلى ][، كإَُٔٓ[، النسائي ُب )السنن( ]ُِّٗٔ( أخرجو كأ٘ند ]ِ)

أخرجو أبو يعلى  ()ال يبلغ العبد حقيقة اإل٬ناف حىت ٪نب للناس ما ٪نب لنفسو من اٝنًن()كُب ركاية: 
 [. ِِٓٓ[، كالضياء ]ِّٓ[، كابن حباف ]َُّٖ]

 [.ِٖٓٓ[، مسلم ]َِٔٔ، ِْْٔ، ُْٖ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.ٕٔ، ٔٔسلم ][، كاللفظ لو، كمَُُٔ( صحيح البخارم ]ْ)
[ عن الزىرم، عن َِٖٓ، كأخرجو مسلم ][ عن عبد اهلل بن عمرُٓٗٔ، ِِْْ]( صحيح البخارم ٓ)

 سآب، عن أبيو.
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بل ينصره  ،كال فيما يؤذيو ،ال يرتكو مع من يؤذيو :أم ((وًل يسلمو))فقولو: 
  .(ُ)كيدفع عنو

تدابروا، وًل يبع  ًل تحاسدوا، وًل تناجشوا، وًل تباغضوا، وًلكُب ركاية: ))
المسلم أخو المسلم، ًل  ،(ِ)ابعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانً 

 ،كيشًن إٔب صدره ثبلث مرات ((،يظلمو وًل يخذلو، وًل يحقره التقوى ىاىنا
بحسب امرئ من الشر أف يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم ))

 .(ّ)((حراـ، دمو، ومالو، وعرضو
المسلم أخو المسلم، ًل يخونو وًل يكذبو وًل يخذلو، كل ية: ))كُب ركا

 .(ْ)((المسلم على المسلم حراـ، عرضو ومالو ودمو
اٞنسلم أخو اٞنسلم ال يظلمو، كال يعيبو، كال ٫نذلو، كال يتطاكؿ عليو ُب البنياف، ف

ؼى لو، كال يشرتم لبنيو  أف يػىٍغرً إال   (ٓ)قدره  بإذنو، كال يؤذيو ًبقيتىارً فيسرت عليو الريح إال  
 إٔب غًن ذلك...الفاكهة فيخرجوف هبا إٔب صبياف جاره، كال يطعموهنم منها

حقيقة اٜنب ُب " :حقيقة اٜنب ُب اهلل مبيننا   قاؿ ٪نٍن بن معاذ
 .(ٔ)"كال ينقص باٛنفاء ،أف ال يزيد بالرب اهلل 

على  منت  اهلل كاٞنودة كالر٘نة رباط كثيق أساسو اإل٬ناف كالعقيدة، كقد ا
ِ حمس: عباده فأل ف بينهم، كجعل بينهم مودة كر٘نة. قاؿ اهلل  ٥ََْٓج اَّللٍّ ِ ُؽوا ٧ ُٞ َواذْ

٥َْٓخ٩ِِ إِْع٬َا٧ًا ِ ْنتَْطُخ٣ْ ة٨ِ
َ
َٗ َبنْيَ ٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ َ٘أ ٍّ١

َ
َػاءً َ٘أ ْْ َ

٨ْخ٣ُْ أ ُٞ ٢َيُْس٣ْ إِذْ  ]آؿ  ىجسَْ

                                                             

 (.ٕٗ/ ٓ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ُ)
ُب )شرحو لصحيح مسلم(: "أم: كونوا كإخواف النسب ُب الشفقة كاحملبة  ( قاؿ أبو العباس القرطيب ِ)

(، كانظر: ِّٓ/ٔواساة كاٞنعاكنة كالنصيحة" اٞنفهم ٞنا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )كالر٘نة كاٞن
 (. ّْٖ/َُ(، فتح البارم، البن حجر )ٕٗ/ٖطرح التثريب، للعراقي )

 [. ِْٔٓ( صحيح مسلم ]ّ)
 [.ُٖٖٗ[، كقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: البزار ]ُِٕٗ( أخرجو الرتمذم ]ْ)
 نبعث من اٞنطبوخ ك٥نوه.( القتار: الدخاف اٞنٓ)
 (.ُٕٔ/ُ(، فيض القدير )ِٔ/ُ( انظر: فتح البارم )ٔ)
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٬ُ٢٥ِحمس [،َُّعمراف: َْ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا َو اإِنٍّ اَّلٍّ ٠ُ ل٣ُ٫َُ الؽٍّْْح٦َُ ُودًّ َٓ يَْش ـَ اِْلَاِت   [،ٔٗ]مرٙب: ىجسا الهٍّ
َٗ بنَْيَ ٬ُ٢ُٛب٣ْ٫ِِ ل٬َْ حمس:  قولو ُبإشارة إٔب ما أكقع بينهم من األلفة اٞنذكورة ففيو  ٍّ١

َ
َوأ

 َٗ ٍّ١
َ
َ أ َج بنَْيَ ٬ُ٢ُٛب٣ْ٫ِِ َو١َِس٦ٍّ اَّللٍّ ْٙ ٍّ١

َ
ا ٤َا أ ًٓ رِْض ََجِي

َ
َج ٤َا ِِف اْْل ْٜ َٙ جْ

َ
 ىجسةَي٣٫ُ٨َْْ أ

  .[ّٔ]األنفاؿ:
من خبلؿ  توجب على اٞنرء السعي ُب خًن أخيو اإلخوة ُب الدين رابطة متينةك 

النصح كاإلرشاد كالتعاكف على الرب كالتقول كالعمل الصاّب، كٓنذيره من الظلم كالبغي 
َخانِ حمس: كالشر، كمنعو من ذلك إف سلك طريقو، أك سعى إليو. قاؿ اهلل  َٙ ِ ان ٌَ  ِإَوْن 

اح٬ُ٢ِا ا١ٍِِّت َتتْ  َٜ ْعَؽى َذ
ُ
َْٖج إِْضَػاُ٪٥َا لََعَ اْْل ْن٢ُِط٬ا ةَي٥َ٫ُ٨َْا َ٘إِْن َب

َ
َِغ ٦َ٤ِ ال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي اْرَخَخ٬ُ٢ا َ٘أ

َ ُُيِبَّ  ٬ا إِنٍّ اَّللٍّ ٍُ ِْٛف
َ
َْٓػِل َوأ ْن٢ُِط٬ا ةَي٥َ٫ُ٨َْا ةِا١ْ

َ
ِ َ٘إِْن َ٘اءَْت َ٘أ ْمؽِ اَّللٍّ

َ
َضِتٍّ حَِِفَء إََِل أ

 ْ نَي ال ٍِ ِف ْٜ ٢ٍَُّٓس٣ْ حُؽَْْح٬َُن  ٥ُ9 َ١ َ ٬ا اَّللٍّ ُٜ َع٬َيُْس٣ْ َواتٍّ
َ
ْن٢ُِط٬ا َبنْيَ أ

َ
إِج٥ٍَّا ال٥ُْْؤ٬٨ُِ٤َن إِْع٬َةٌ َ٘أ

 [.َُ-ٗ]اٜنجرات: ىجس:
ليس من ك كهلل،   ُب اهللكاحملبة ال ي تقـو على اإل٬ناف  ىي األخو ة اٜنقيقي ةك 

ة، أك عصبي ة قبلي ة، أك غًن ذلك من اٞنادي ات، أجل منفعةو دنيوي ة، أك مصلحةو شخصي  
 داـ كات صل، كما كاف لغًنه انقطع كانفصل. فما كاف هلل 

 ،قد تيفهمك معىن ،اال تعدك أف تكوف رٚنن كقد قيل: إف  الكلمة منفردة كحيدة 
 ، باتساقها مع غًنىا من الكلماتكٗناؿ قدرىا ال يدرؾ إال   ،كلكن فيضى معانيها 

  ..اٞنؤمن مع إخوانو كأحبابوكذلك ىو حاؿ ك 
القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية، كالقرب بٌن " :قاؿ ابن تيمية 

 .(ُ)"القلوب كاألركاح أعظم من القرب بٌن األبداف
 

                           
 

  

                                                             

 (.ٖٕ/ٕمنهاج السنة النبوية ) (ُ)
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 ثمرات محبة اإلخواف:  ثانًيا:
 :للمتحابين محبة اهلل   - 1

للمحتابٌن فيو كما ُب اٜنديث:  : ١نبة اهلل رات احملبة ُب اهلل إف أعظم ٖن
، والمتجالسين ف للُمتحابّْين محبتيوجبت )) ، والمتزاورين فيَّ ، والفيَّ تباذلين ميَّ
 .(ُ)((ِفيَّ 

ا لو في قرية  زار أخً أف رجاًل )) :عن النيب  عن أيب ىريرة ك 
لما أتى عليو، قاؿ: أين تريد؟ قاؿ: ف ،(ِ)اأخرى، فأرصد اهلل لو على مدرجتو ملكً 

قاؿ: ًل، غير  (ّ)ا لي في ىذه القرية، قاؿ: ىل لك عليو من نعمة تربها؟أريد أخً 
أني أحببتو في اهلل عز وجل، قاؿ: فإني رسوؿ اهلل إليك، بأف اهلل قد أحبك كما 

 .(ْ)((أحببتو فيو
 

 عظم األجر:  - 2
ما تحاب اثناف ء ُب اٜنديث: ))كيكوف عظم األجر على مقدار احملبة كما جا

 .(ٓ)((ا لصاحبواهلل إًل كاف أفضلهما أشدىما حبِّ  يف

                                                             

[، كابن حباف َُٓ[، كالطربا٘ب ]ُِٓ[، كعبد بن ٘نيد ]َِِّٖ[، كأ٘ند ]َّٕٓ( أخرجو كمالك ]ُ)
، كأخرجو أيضنا: [، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخٌن"، ككافقو الذىيبُّْٕ[، كاٜناكم ]ٕٓٓ]

 [. ٕٖٗٓ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]ُْْٗالقضاعي ]
معىن أرصده: أقعده يرقبو، ك)اٞندرجة(: بفتح اٞنيم كالراء ىي الطريق ٚنيت بذلك؛ ألف الناس يدرجوف  (ِ)

(، كانظر: إكماؿ ُِْ/ُٔعليها، أم: ٬نضوف ك٬نشوف. شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )
 (.ُٔ/ٖاٞنعلم )

بفتح اٞنثناة الفوقية كضم الراء كشدة اٞنوحدة التحتية، أم: ٕنلكها كتستوفيها، أك معناه: تقـو هبا كتسعى ُب  (ّ)
 صبلحها كٓنفظها كتراعيها كما يريب الرجل كلده.

 [. ِٕٔٓ( صحيح مسلم ]ْ)
خارم ُب )األدب [، كالبُِٔٔ( اٜنديث مركم عن أنس، كأيب  الدرداء. حديث أنس:  أخرجو الطيالسي ]ٓ)

[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ٔٔٓ[، كابن حباف ]ُّْٗ[، كأبو يعلى ]ٖٗٔٔ[، كالبزار ]ْْٓاٞنفرد( ]
 =[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو البيهقي ُبِّّٕ[، كاٜناكم ]ِٖٗٗ]



 

195 

 

 

 :واستكمالو صدؽ اإليماف - 3
قاؿ النيب كاستكمالو،  من عبلمات صدؽ اإل٬ناف اٜنب ُب اهلل 
: ((والبغض في اهلل ،أوثق عرى اإليماف: الحب في اهلل))(ُ).  ا يدؿ ٣نك

ًل : ))لم(ػػػػػػػػح مسػػػػػحيػػػػػػاء ُب )صػػػػػػما ج افػمن اإل٬ن اٜنب ُب اهلل  على أف  
، كقولو (ِ)ديثػػػػػػػػاٜن(( وًل تؤمنوا حتى تحابوا ،تدخلوف الجنة حتى تؤمنوا

 :((ثالث من كن فيو وجد حالوة اإليماف ))..كقد تقدـ- اٜنديث- . 

                                                                                                                                                                    

، كأبو يعلى، (: "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(ِٕٔ/َُ[. قاؿ اٟنيثمي )ُّٖٔ)شعب اإل٬ناف( ]=
كالبزار بنحوه، كرجاؿ أىب يعلى كالبزار رجاؿ الصحيح غًن مبارؾ بن فضالة، كقد كثقو غًن كاحد على 

(: ِٕٔ/َُ[، قاؿ اٟنيثمي )ِٕٗٓضعف فيو". حديث أىب الدرداء: أخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]
[: "ركاه الطربا٘ب بإسناد ُْٕٓ"رجالو رجاؿ الصحيح غًن اٞنعاَب بن سليماف، كىو ثقة". قاؿ اٞننذرم ]

 جيد قوم". 
[: عن الرباء بن عازب. قاؿ اٟنيثمي ُب )٠نمع الزكائد( ُِْٖٓ( كاٜنديث ُب )مسند اإلماـ أ٘ند( ]ُ)

(: "ركاه أ٘ند، كفيو: ليث بن أيب سليم كضعفو األكثر". قاؿ اٜنافظ العراقي ُب )اٞنغين عن ِٕٔ/ُ)
ن حديث الرباء بن عازب، كفيو ليث بن أيب سليم ٢نتلف (: "ركاه أ٘ند مُّٔ٘نل األسفار( )ص:

كاٜناصل أف اٜنديث فيو، كاٝنرائطي ُب )مكاـر اٝنبلؽ( من حديث ابن مسعود  بسند ضعيف". 
[، ُُّٕٓكاٜنديث لو شواىد كثًنة، منها اٞنركم عن ابن عباس: أخرجو الطربا٘ب ]. حسن بشواىده

[، ّٕٔا اٞنركم عن ابن مسعود: أخرجو الطيالسي ][. كمنهَٖٔٗكالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]
(: "ركاه الطربا٘ب َِٔ/ٕ[، قاؿ اٟنيثمي )َُّٕٓ[، كالطربا٘ب ]ُٕٔكاٝنرائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ]

بإسنادين، كرجاؿ أحد٨نا رجاؿ الصحيح، غًن بكًن بن معركؼ كثقو أ٘ند كغًنه، كفيو ضعف". كما 
سناد كٓب ٫نرجاه". قاؿ الذىيب ُب )التلخيص(: "ليس [ كقاؿ: "صحيح اإلَّٕٗأخرجو اٜناكم ]

[. كمنها َْٔٗ[، كُب )شعب اإل٬ناف( ]َُِٗٔبصحيح". كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن( ]
: أخرجو أ٘ند ] [ قاؿ اٞننذرم َْٕٔ[،  كالبزار ]ْٗٗٓ[، كأبو داكد ]َُِّّاٞنركم عن أيب ذرٍّ

وؿ، كُب إسناد٨نا راك ٓب يسم". بألفاظ متقاربة. كمنها (: "ركاه أبو داكد، كىو عند أ٘ند أطُْ/ْ)
، كقد أخرجو الديلمي ()اٜنب ُب اهلل فريضة، كالبغض ُب اهلل فريضة()اٞنركم عن أنس بلفظ: 

[ِٕٖٕ  .] 
 [.ْٓ( صحيح مسلم ]ِ)
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 من))أنو قاؿ:  عن رسوؿ اهلل   عن أيب أمامةكُب اٜنديث: 
 .(ُ)((أحب هلل، وأبغض هلل، وأعطى هلل، ومنع هلل فقد استكمل اإليماف

إف لئل٬ناف فرائض، "إٔب عدم بن عدم:  ككتب عمر بن عبد العزيز 
ا، فمن استكملها استكمل اإل٬ناف، كمن ٓب يستكملها ٓب ا، كسننن كشرائع، كحدكدن 

أمت فما أنا على يستكمل اإل٬ناف، فإف أعش فسأبينها لكم حىت تعملوا هبا، كإف 
 .(ِ)"صحبتكم ُنريص

قاؿ  .ٓب يستكمل اإل٬ناف  كيبغض هلل  فدؿ على أف من ٓب ٪نب هلل
 .كأصل من أصوؿ اإل٬ناف ،اٜنب ُب اهلل كالبغض ُب اهلل باب عظيم" (:الكشاؼ)ُب 

اقتفاء  :كمن شرط ١نبتهم . حب أنبيائو كأصفيائو :كمن الـز اٜنب ُب اهلل
 .(ّ)"مآثارىم كطاعة أمرى

ِ حمس :كقد قيل ُب معىن: )العركة الوثقى( ُب قولو  َو٦ْ٤َ يُْف٣ِْ٢ وَْس٩ُ٫َ إََِل اَّللٍّ
ِ ال٬ُْثََْق  ْؽَوة ُٓ َٝ ةِا١ْ َخ٥َْف ـْ ِػ ا َٜ  اٜنب ُب اهلل " [:ِِ]لقماف: ىجسوَُ٪٬َ ُُمِْف٦ٌ َذ

 .(ْ)"كالبغض فيو
                                                             

 ( اٜنديث مركم عن أيب أمامة، كعن سهل بن معاذ كىو ابن أنس اٛنهين، عن أبيو. حديث أيب أمامة:ُ)
[، ك)األكسط( ُّٕٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ُْٖٔ[، كأبو داكد ]َّّْٕأخرجو ابن أيب شيبة ]

(: "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، كفيو صدقة بن عبد اهلل السمٌن، ضعفو َٗ/ُ[، قاؿ اٟنيثمي )َّٖٗ]
س اٛنهين، البخارم كأ٘ند كغًن٨نا، كقاؿ أبو حاًب: ١نلو الصدؽ". حديث سهل بن معاذ كىو ابن أن

[، كقاؿ: "ىذا حديث منكر"، ُِِٓ[، كالرتمذم ]ُُٕٔٓعن أبيو رضي اهلل عنو: أخرجو أ٘ند ]
[ كصححو، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: ِْٗٔ[، كاٜناكم ]ُْٖٓكأخرجو أيضنا: أبو يعلى ]
  [.ُٓالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]

ح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاٛنماعة [، شر َّْْْ(، ابن أيب شيبة ]َُ/ُ(  صحيح البخارم )ِ)
(، فتح البارم، البن حجر  ُُ/ُ(، فتح البارم، البن رجب )َْ/ُ[، شرح السنة، للبغوم )ُِٕٓ]
(،  تغليق التعليق ِٖٖ/ُ(، اجملالس الوعظية )ٓٓ/ُ(، شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ْٕ/ُ)

 (.ُٗ/ِعلى صحيح البخارم )
 (.ُٕٔ/ ُفيض القدير )(، ّٓ/ُ( الكشاؼ، للز٢نشرم )ّ)
(، تفسًن اٞناكردم )النكت كالعيوف(  ْٖٔ/ُ(، تفسًن ابن كثًن )ْٕٗ/ِ( انظر: تفسًن ابن أيب حاًب )ْ)

 (.ّْٓ/ِ(، تفسًن القرآف )اختصار تفسًن اٞناكردم(، لعز الدين بن عبد السبلـ )ّّْ/ْ)
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 اإليماف: وحالوة طعم المحب يجد - 4
وأف )) كفيو:((، فيو وجد حالوة اإليماف ثالث من كنففي اٜنديث: )) 

 . (ُ)((يحب المرء ًل يحبو إًل هلل
ثالث من كن فيو وجد طعم اإليماف: من كاف يحب المرء ًل كُب ركاية: ))

 . (ِ)(( اٜنديثيحبو إًل هلل
أف يجد طعم اإليماف فليحب المرء ًل  -همن سرَّ أو - من أحبَّ كُب ركاية: ))

 .(ّ)(( هلل عز وجليحبو إًلَّ 
 

 : عرش الرحمن اًلستظالؿ في ظلّْ  - 5
 :ما جاء ُب اٜنديث إف  ٣نا يدؿ على عظم عاقبة كمآؿ اٞنتحابٌن ُب اهلل 

اهلل يقوؿ يـو  إفَّ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة  
 .(ْ)(( ظليأين المتحابوف بجاللي، اليـو أظلهم في ظلي يـو ًل ظل إًلَّ  القيامة:
 ُب ظلو يـو ال ظل إال   السبعة الذين يظلهم اهلل  :ُب حديثما جاء ك 
 .(ٓ)((قا عليوورجالف َتَحابَّا في اهلل اجتمعا عليو وتفرَّ ))ظلو: 

  

                                                             

 ( تقدـ ٔنر٩نو.ُ)
 [.ّْ( صحيح مسلم ]ِ)
[، ٕٕٔٗ[، كأ٘ند ]ّٔٔ[، كإسحاؽ بن راىويو ]َُٖٕ[، كابن اٛنعد ]ُِٕٔ( أخرجو الطيالسي ]ّ)

(: "ركاه أ٘ند كالبزار، كرجالو ثقات". كما أخرجو اٜناكم َٗ/ُ[. قاؿ اٟنيثمي )َٗٔٗكالبزار ]
[، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٫نرجاه"، ككافقو الذىيب،  كأخرجو أيضنا: الشهاب ُِّٕ]
 [.ٕٖٔٓب اإل٬ناف( ][، كالبيهقي ُب )شعَْْ]

 [.ِٔٔٓ(  صحيح مسلم ]ْ)
 [.َُُّ[، مسلم ]َٖٔٔ، ُِّْ، َٔٔ( صحيح البخارم ]ٓ)
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تنبيو على ما ُب  ؟((أين المتحابوف بجالؿ اهلل)) :"قولو :قاؿ ابن تيمية 
ظٌن كبذلك يكونوف حاف ،كتعظيمو مع التحاب فيو  قلوهبم من إجبلؿ اهلل

 .(ُ)لضعف اإل٬ناف ُب قلوهبم" ؛ٜندكده دكف الذين ال ٪نفظوف حدكده
 

 المتحابوف على منابر من نور: - 6
ما جاء ُب  إف  ٣نا يدؿ كذلك على عظم عاقبة كمآؿ اٞنتحابٌن ُب اهلل 

يقوؿ:  قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل   معاذ بن جبلعن  :اٜنديث
لهم منابر من نور يغبطهم النبيوف  قاؿ اهلل عز وجل: المتحابوف في جاللي))

 .(ِ)((والشهداء
ليبعثن )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب الدرداء ُب ركاية: ك 

ا يـو القيامة في وجوىهم النور، على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا اهلل أقوامً 
حىلًِّهم لنا رسوؿ اهلل،  قاؿ: فجثا أعرايب على ركبتيو فقاؿ: يا ،((بأنبياء وًل شهداء

ىم المتحابوف في اهلل، من قبائل شتى، وبالد شتى، يجتمعوف ))قاؿ:  ،نعرفهم
 .(ّ)((على ذكر اهلل يذكرونو

 قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل   عن عمرك بن عبسةُب ركاية: ك 
رجاؿه ليسوا بأنبياء كال شهداء، يغشى بياض  -ككلتا يديو ٬نٌن-يقوؿ: عن ٬نٌن الر٘نن 

ظرين، يغبطهم النبيوف كالشهداء ّنقعدىم كقرهبم من اهلل عز كجل. كجوىهم نظر النا
القبائل، يجتمعوف على  ىم ِجَماٌع من نَػَوازِع))قيل: يا رسوؿ اهلل، من ىم؟! قاؿ: 

 .(ْ)((ذكر اهلل، فينتقوف أطايب الكالـ كما ينتقي آِكُل التمر أطايبو
                                                             

 (.ٕٔ(، أمراض القلب )ص:ّٖ/َُ( ٠نموع الفتاكل )ُ)
[، كقاؿ: "كُب الباب عن أيب الدرداء، كابن مسعود، كعبادة َِّٗ[، الرتمذم ]ََِِٖ( أخرجو أ٘ند ]ِ)

 مالك األشعرم: " ىذا حديث حسن صحيح". كأخرجو أيضنا: اٜنارث بن الصامت، كأيب ىريرة، كأيب
 (. ُُّ/ِ[، كأبو نعيم ُب )اٜنلية( )ّّْْ[، كالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ٕٕٓ[، كابن حباف ]َُُٖ]

 كسيأٌب. . (: "ركاه الطربا٘ب، كإسناده حسن". كقد كرد ٥نوه عن ابن عمرٕٕ/َُ( قاؿ اٟنيثمي )ّ)
 (: "ركاه الطربا٘ب، كرجالو موثقوف".ٕٕ/َُقاؿ اٟنيثمي ) (ْ)
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 دخوؿ الجنة: - 7
 .(ُ)اٜنديث(( تؤمنوا حتى تحابواوًل  ،ًل تدخلوف الجنة حتى تؤمنوا))
 

 : قربهم من اهلل  - 8
ما جاء  إف  ٣نا يدؿُّ كذلك على عظم عاقبة كمآؿ اٞنتحابٌن ُب اهلل 

ا إف هلل عبادً )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن ابن عمر  :اٜنديث
 ليسوا بأنبياء وًل شهداء، يغبطهم الشهداء واألنبياء يـو القيامة؛ لقربهم من اهلل

، صفهم لنا :فجثا أعرايب على ركبتيو فقاؿ: يا رسوؿ اهلل((، تعالى ومجلسهم منو
من نزاع القبائل، تصادقوا في اهلل،  ،(ِ)أفْػَناِء النَّاسمن قـو )) قاؿ: كجلهم لنا،

لهم يـو القيامة منابر من نور، يخاؼ الناس وًل  وتحابوا فيو، يضع اهلل 
 .(ّ)(( خوؼ عليهم وًل ىم يحزنوفالذين ًل يخافوف، ىم أولياء اهلل 

                            
  

 المحبة:أخالؽ تورث  ثالثًا:
 : القوؿ الحسن - 1

ُغ ةَي٣ْ٫ُ٨َْ إِنٍّ حمس :قاؿ اهلل  اَن َحَْنَ ٍَ يْ ْضَف٦ُ إِنٍّ اللٍّ
َ
٬ل٬ُا ا١ٍِِّت ِهَ أ ُٜ َو٠ُْٛ ١َِِٓتادِي َح

ُػوًّ  َْ نَْفاِن  اَن ََكَن لِْْلِ ٍَ يْ ٬َُٓن حمس[، ّٓ]اإلسراء: ىجسا ٤ُتِي٨ًااللٍّ ٬َْل َذيَتٍّتِ َٜ ٬َُٓن ا١ْ ِي٦َ يَْفخ٥َِ اَّلٍّ
َْلَاِب 

َ
ول٬ُ اْْل

ُ
َٝ ُ٪٣ْ أ ِ و١َه

ُ
ُ َوأ ِي٦َ َ٪َػاُ٪٣ُ اَّللٍّ َٝ اَّلٍّ و١َهِ

ُ
ْضَف٩ُ٨َ أ

َ
 [.ُٖ]الزمر: ىجسأ

                                                             

 [.ْٓ( صحيح مسلم ]ُ)
( يقاؿ للرجل إذا ٓب يعلم من أم قبيلة: ىو من أفناء القبائل. كقيل: األفناء: أنزاع من القبائل من ىهنا كمن ِ)

 ىهنا.
  ء [، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كقد كرد ٥نوه عن أيب الدرداُّٖٕأخرجو اٜناكم ] (ّ)

 . -كقد تقدـ-
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الكبلـ السيء قاطع ألكاصر ك  اللساف أداة البياف، كترٗناف القلب كالوجداف.إف  
، باعث على البغضاء كالنفرة، يبعد بٌن العقوؿ فتحـر االسرتشاد كاالستعداد األخوة

كالتعاكف، كبٌن القلوب فتفقد عواطف احملبة كحناف الر٘نة، ك٨نا أشرؼ ما تتحلى بو 
القلوب، كإذا بطلت الر٘نة كاحملبة بطلت األلفة كالتعاكف، كحلت القساكة كالعداكة، 

 .(ُ)كتبعهما التخاصم كالتقاتل
 

 مقابلة اإلساءة باإلحساف:  - 2
ـى الودِّ كاحملبة يقتضي ْناكز اٟنفوات كسرت الزالت..قاؿ اهلل  : إف  دكا

ِف٩ِ َول٣َْ ُحتِْػَ٪ا ل٣٫َُْ حمس ْٙ ُٗ ِِف َج ـُ َْسٍَّ٪ا ي٬ُ
َ
كقليل من الصرب كضبط . [ٕٕ]يوسف: ىجسَ٘أ

ع ُب كثًن من األعصاب حٌن تقع اٝنصومة يدفع كثًننا من الشر. بل ٩نلب اٝنًن كالنف
ؽِْ٪ُخ٬٥ُُ٪٦ٍّ حمسعن النساء:  -مثبلن - األحواؿ، قاؿ اهلل  َٞ ُْٓؽوِف َ٘إِْن  وُ٪٦ٍّ ةِال٥َْ وَََعِْشُ

رًِْيا َٞ ا  ُ ذِي٩ِ َعْْيً ٠َ اَّللٍّ َٓ ْن حَْسؽَُ٪٬ا َكيْئًا َويَْش
َ
َََٓس أ  [.ُٗ]النساء: ىجسَذ
ا يكوف بو لق سببن اٝني  نى سٍ كحي  مقابلةى اإلساءة باإلحساف، جعل اهلل قد ك  

ْضَف٦ُ حمس: ، قاؿ اهلل الصديق فيو صداقةي  ني ا، كتتمك  صديقن  العدكُّ 
َ
ّْ ةِا١ٍِِّت ِهَ أ اْدَذ

٩ٍُّ٧ َوَِلٌّ َْحِي٣ٌ 
َ
أ َٞ َػاَوةٌ  َْ َٝ َوبَي٩َُ٨ْ  ِي ةَي٨َْ إف كل إساءة تقابل  [.ّْ]فصلت: ىجسَ٘إِذَا اَّلٍّ

ما أحدثتو من  عاِبكيحو أثرىا، ما ٬ناألثر الطيب من باإلحساف سوؼ يكوف لو 
إذا أحسنت إٔب من أساء إليك قادتو تلك اٜنسنة إٔب يعين: أنك  .صدع كجفاء

كمقابلة السيئة باٜنسنة مرتبة عظيمة ال يرتقي إليها من عباد اهلل  .مصافاتك ك١نبتك
   من امتلك زماـ نفسوإال .  

كما - فحػػػػكيص وػػػػػ٩نزم بالسيئة السيئة، كلكن يعف النيب ٓب يكن ك 
 .-سيأٌب

  

                                                             

  (.ُُّ-ُُِانظر: تفسًن ابن باديس )ص: (ُ)
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 البر:  - 3
 ؛اة كانعطافن ا، كيثنيها ١نب  و يوصل إٔب القلوب ألطافن ألن   ؛من أسباب األلفة الرب   إف  

ِ حمسقول لو، فقاؿ: إٔب التعاكف بو، كقرنو بالت   كلذلك ندب اهلل  اَو٬ُ٧ا لََعَ ا١َِْبّ َٓ َوَت
٬َى ْٜ اس، رضا الن   :كُب الربِّ  ،اهلل  رضا :قوللو ُب الت   ألف   [؛ِ:اٞنائدة] ىجسَواَلٍّ

 . (ُ)ت نعمتوكعم   ،سعادتو تاس، فقد ٕن  كرضا الن   كمن ٗنع بٌن رضا اهلل 
 

 : التَّعفُّف عن سؤاؿ النَّاسفي الدنيا و  الزىد - 4
 الناس يأيد يوازىد فيما ف ،الدنيا يحبَّك اهلل يازىد فجاء ُب اٜنديث: ))

ا ُب كمن نازع إنسانن  ،ها مطبوعة عليها٠نبولة على حبِّ ألف قلوهبم ؛ (ِ)((يحبك الناس
 كٟنذا قاؿ اٜنسن البصرم ؛كمن ٓب يعارضو فيو أحبو كاصطفاه ،١نبوبو كرىو كقبله
:  ا على الناس حىت يطمع ُب دنياىم فيستخفوف بو كيكرىوف ال يزاؿ الرجل كر٬نن

مب سادكم؟ قاؿ:  :قاؿ ،اٜنسن :كقيل لبعض أىل البصرة: من سيدكم؟ قاؿ حديثو. 
 .(ّ)كاستغىن عن دنيانا ،احتجنا لعلمو

                                                             

 (.ُِٖ/ ُ( أدب الدنيا كالدين، للماكردم )ُ)
[، كاٜناكم ِٕٗٓ[، كالطربا٘ب ]َُِْ( اٜنديث مركم عن سهل بن سعد كقد أخرجو ابن ماجو ]ِ)

الشيخ  [، كقاؿ: "صحيح اإلسناد". قاؿ الذىيب: "خالد بن عمرك القرشي كضاع". قاؿّٕٖٕ]
)شعب اإل٬ناف(  [، كالبيهقي ُبّْٔاعي ]األلبا٘ب: "لكنو ٓب يتفرد بو". كأخرجو أيضنا: القض

[. ُِّٓ[، كابن اٛنوزم ُب )العلل اٞنتناىية( ]ُُٖٓ[. كأكرده ابن أىب حاًب ُب )العلل( ]ََُّْ]
نو من ركاية (: "ركاه ابن ماجو، كقد حسن بعض مشا٫ننا إسناده، كفيو بعد؛ ألْٕ/ْقاؿ اٞننذرم )

خالد بن عمرك القرشي األموم السعيدم، كخالد ىذا قد ترؾ، كاهتم كٓب أر من كثقو؛ لكن على ىذا 
قالو اىػػػ".  اٜنديث المعة من أنوار النبوة، كال ٬ننع كونو ركاه الضعفاء أف يكوف النيب 

(، مصباح ُْٖ/ُ) كللحديث أطراؼ أخرل، كقد حسنو الرتمذم، كتبعو اإلماـ النوكم. فيض القدير
 (. َُِ/ْالزجاجة )

 (.ُْٖ/ُ( فيض القدير )ّ)
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إٔب بعض إخوانو: أما بعد، فإ٘ب أكصيك بتقول اهلل،   كتب أبو الدرداءك 
لرغبتك فيما  ؛كالزىد ُب الدنيا، كالرغبة فيما عند اهلل، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك اهلل

 .(ُ)لرتكك ٟنم دنياىم كالسبلـ ؛عنده، كأحبك الناس
 

 :شاء السالـإف  - 5
 .من أقول األسباب ال ي ْنلب احملبة كاٞنودة ـإفشاء السبل إف  

ًل تدخلوف الجنة حتى تؤمنوا، وًل تؤمنوا حتى تحابوا، أوًل كُب اٜنديث: ))
 .(ِ)((أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالـ بينكم

  .(ّ)((أفشوا السالـ بينكم تحابواكُب ركاية: ))
كمفتاح استجبلب  ،لفآكالسبلـ أكؿ أسباب الت" :اـ النوكم اإلم قاؿ

كإظهار شعارىم اٞنميز ٟنم من  ،كُب إفشائو ٕنكن ألفة اٞنسلمٌن بعضهم لبعض .اٞنودة
كإعظاـ حرمات  ،كلزـك التواضع ،مع ما فيو من رياضة النفس ،غًنىم من أىل اٞنلل

 .  (ْ)"اٞنسلمٌن
 

 :اًلبتسامة وطالقة الوجو - 6
ا، ولو أف تلقى أخاؾ بوجو ًل تحقرف من المعروؼ شيئً ُب اٜنديث: ))جاء 

 .(ٓ)((طلق
  

                                                             

 [.َُُٕٗ( شعب اإل٬ناف  ]ُ)
 [.ْٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 [، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. َُّٕ( أخرجو اٜناكم ]ّ)
 (.ّٔ/ِ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ْ)
 العبوس، كىو الذم فيو البشاشة كالسركر.[. )بوجو طلق( ضد ِِٔٔ( صحيح مسلم ]ٓ)
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شر ألف البً  ؛كسجية اٜنكماء ،البشاشة إداـ العلماء" : حاًب أبوقاؿ 
كمنجاة من  ،كفيو ٓنصٌن من الباغي ،ك٪نرؽ ىيجاف اٞنباغضة ،نار اٞنعاندة يطفئ

 .(ُ)"الساعي
بالتبسم كطبلقة الوجو من أخبلؽ ف لقاء الناس "إ :كقاؿ ابن بطاؿ 

 . (ِ)"النبوة، كىو مناؼ للتكرب كجالب للمودة
 .(ّ)((تبسمك في وجو أخيك لك صدقة)) :قاؿ النيب ك 
 

 :اإلحساف إلى الناس - 7
فاإلنعاـ كالرب كاللطف معافو تسرتؽُّ مشاعرىه، كتستوٕب اإلحساف، العبد أسًن إف 

  .وسسياعلى أح
    : ١نمد البس يأبو الفتح علي بن قاؿ 

 (ْ)ًإحساف افساإًلن اسػػػػتعبد فطػػػػاٞنا  قلوهبم تسػتعبد الن ػاس إٔب أحسن 
ٕناسك بنياف اجملتمع ك٘نايتو كلئلحساف ٖنرات عظيمة تتجلى ُب احملبة كالتآلف، ك 

 .هلكة ككقايتو من اآلفاتمن اٝنراب كالت  
 

 اإلىداء:  - 8
، تؤنس كتنفي سخائم الصدكر ،ف القلوبتؤل ،اٟندية خلق من أخبلؽ اإلسبلـ

 .كْنلب اٞنودة، كتزرع احملبة اٞنهدىل إليو، كتؤكد الصحبة،
  

                                                             

 (.ٕٓركضة العقبلء كنزىة الفضبلء، ١نمد بن حباف أبو حاًب الدارمي البس ي )ص: (ُ)
 (.ُّٗ/ٓشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ِ)
[، كقاؿ: "حسن غريب". كما أخرجو ُٔٓٗ[، كالرتمذم ]ُٖٗأخرجو البخارم ُب )األدب اٞنفرد( ] (ّ)

 [.ِٗٓ[، كابن حباف ]ُّٖ[، ك١نمد بن نصر ]ََْٕالبزار ]
 (.ّٔ[ )ص:ٕ( قصيدة عنواف اٜنكم، علي بن ١نمد البيس ي ]ْ)
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 .(ُ)((تهادوا تحابواكُب اٜنديث: ))
يقوؿ: يا بين تباذلوا بينكم، فإنو أكد  قاؿ: كاف أنس   ثابتكعن 

 .(ِ)ٞنا بينكم
إف قبوٟنا سنة رسوؿ اهلل ف ؛أما اٟندية فبل بأس بقبوٟنا" : الغزإب اإلماـ قاؿ
،  ًفإف  .فإف كاف فيها منة فاألكٔب تركها ،ةن  كلكن ينبغي أف ال يكوف فيها م

 . (ّ)"علم أف بعضها ٣نا تعظم فيو اٞننة فلًند البعض دكف البعض
 

 :  الزيارة في اهلل - 9
ا زر غبِّ . ففي اٜنديث: )) الزيارة ُب اهلل :من كسائل استمالة القلوبإف  

 .(ْ)((ازدد حبِّ ت
كقد ذكر أىل العلم أف  ىناؾ آدابنا للزيارة ينبغي أف ٪نرص عليها اٞنسلم حىت 
تتحقق مقاصد الزيارة من األلفة كالتعاضد كالتعاكف على الرب كالتقول. كمن ىذه 
اآلداب: إخبلص النية، ك١نبة اٝنًن كالنصح باٞنعركؼ للمزكر. كمنها: عدـ اإلكثار من 

اإلفراط ُنيث يسأـ اٞنزكر من كثرة الرتدد عليو. كمنها: عدـ إطالة الزيارة.  الزيارة لدرجة
                                                             

[، كأبو ِْٖ[، كالدكاليب ُب )الكىن( ]ُْٖٔ[، كأبو يعلى ]ْٗٓ( أخرجو البخارم ُب )األدب اٞنفرد( ]ُ)
كالبيهقي ُب )اآلداب(  [،ٕٓٔ[، كالشهاب ]ُٕٕٓ[، كٕناـ ُب )الفوائد( ]ِْٓالشيخ ُب )األمثاؿ( ]

[. قاؿ ٖٖٔٓ[، ك)شعب اإل٬ناف( ]ُُْٔٗ[، ك)الكربل( ]َِِّ[، ك)السنن الصغًن( ]ُٖ]
 اٜنافظ العراقي: "أخرجو البخارم ُب كتاب: )األدب اٞنفرد(، كالبيهقي من حديث أيب ىريرة 

اٜنبًن(  (. كقاؿ اٜنافظ ابن حجر ُب )التلخيصْٖٕبسند جيد". اٞنغين عن ٘نل األسفار )ص:
(: "ركاه البخارم ُب )األدب اٞنفرد(، كالبيهقي. كأكرده ابن طاىر ُب )مسند الشهاب( من ُّٔ/ّ)

 طريق ١نمد بن بكًن عن ضماـ بن إٚناعيل عن موسى بن كرداف عن أيب ىريرة، كإسناده حسن".
 .بإسناد صحيح [ٓٗٓالبخارم ُب )األدب اٞنفرد( ]( أخرجو ِ)
 (.َِٕ/ ْ( إحياء علـو الدين )ّ)
(: "قد كرد من طرؽ أكثرىا غرائب ال ٫نلو كاحد منها من مقاؿ".  ْٖٗ/َُ( قاؿ اٜنافظ ُب )الفتح( )ْ)

[، كالطربا٘ب َُْكمن ىذه الطرؽ حديث ابن عمرك: كقد أخرجو ابن أيب الدنيا ُب )كتاب اإلخواف( ]
الطربا٘ب كإسناده حسن". (: "ركاه ُٕٓ/ٖ[. قاؿ اٟنيثمي ُب )٠نمع الزكائد( )ُُّٕب )الكبًن(  ]

.ِِٖ[، كٕناـ ]ُٖكأخرجو أيضنا: أبو الشيخ ]  [. ك)غبنا(: أم: يومنا بعد يـو
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كمنها: ٓنرم األكقات اٞنناسبة. كمنها: االلتزاـ بآداب االستئذاف. كمنها: أف يغض 
بصره عن ١ناـر أىل البيت. كمنها: أف يشغل كقت الزيارة بالكبلـ النافع، كأف ٪نرتز 

نب الغيبة كالنميمة، كرفع الصوت، كأف ٪نرتز عن عن اللغو، ككثرة اٞنزاح، كيتج
التجسس. كمنها: أف يضبط أكالده فبل يعيثوف ُب بيوت الناس. كمنها: أف يشكر أىل 

إٔب غًن ذلك، فهذه اآلداب ٓنقق مقاصد الزيارة، كأ٨نها   البيت على استضافتهم لو..
 حملبة.      كما تقدـ: احملبة، ّنعىن أف يكوف الباعث األقول على الزيارة: ا

 
 إجابة الدعوة: - 12

  .كتصفِّي النفوسإف  إجابة الدعوة ُب اإلسبلـ من لواـز األخوة، كىي تزيد الود، 
حق المسلم على المسلم كىي من اٜنقوؽ كاٝنصاؿ الواجبة؛ ٜنديث: ))

خمس: رد السالـ، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت 
 .(ُ)((العاطس
إذا دعي أحدكم إلى طعاـ، فليجب، فإف شاء طعم، وإف شاء ديث: ))كح

ففي اٜنديث: التأكيد على اإلجابة كاللقاء الذم ٪نقق اٞنودة كاحملبة  .(ِ)((ترؾ
 .٩نر إٔب منكرما منكر أك ُب اإلجابة ما ٓب يكن كالتفاىم، 

من و  ،ومن سألكم باهلل فأعطوه ،من استعاذكم باهلل فأعيذوهكُب اٜنديث: ))
فإف لم تجدوا ما تكافئونو  ،ا فكافئوهومن صنع إليكم معروفً  ،دعاكم فأجيبوه

 .(ّ)((فادعوا لو حتى تروا أنكم قد كافأتموه

                                                             

 [. َُِْ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.َُّْ( صحيح مسلم ]ِ)
[، كالنسائي ُب ُِٕٔ[، كأبو داكد ]َٖٔ[، كابن ٘نيد ]ّٓٔٓ[، كأ٘ند ]ََِٕ( أخرجو الطيالسي ]ّ)

[، ّّٕٓ[،  كالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ّّٕٓ[، كابن حباف ]ّٕٔرايب ][، كابن األعِّْٖ)الكربل( ]
[، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخٌن". كما أخرجو َُِٓ[، كاٜناكم ]َُّْك)األكسط( ]

[،  عن ابن عمر. قاؿ اإلماـ النوكم ُب َِّٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]َِّٔالشهاب ]
 داكد، كالنسائي بأسانيد الصحيحٌن". (: "حديث صحيح، ركاه أبوَْٖ)الرياض( )ص:
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اٞنسلمٌن فكل ما ذكر ُب اٜنديث من األسباب اٛنالبة للمحبة، كمن حقوؽ 
 . بعضهم على بعض
 .(ُ)((فكوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض)): كُب اٜنديث

 . (ِ)((لو دعيت إلى كراع ألجبت)): كقاؿ 
 

 ولين الكالـ: المداراةالتواضع و  - 11
 .من األسباب ال ي تؤلِّف بٌن القلوبكلٌن الكبلـ  اٞنداراةإف  التواضع ك 

ةٍ لََعَ ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ حمس: قاؿ اهلل  ِْؾٍّ
َ
ذ١ٍٍِّث لََعَ ال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي أ

َ
فهذا [، ْٓ]اٞنائدة: ىجسأ

أحبو الناس؛  ك٪نبونو، كمن أحبو اهلل  ٌن الذين ٪نبهم اهلل كصف اٞنؤمن
ذ١ٍٍِّث لََعَ حمس[: ْٓ]اٞنائدة:  ىجسُُيِت٣ْ٫َُّ َويُِطت٩َ٧٬َُّ حمس :كلذلك جاء عقب قولو 

َ
أ

ةٍ لََعَ ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ  ِْؾٍّ
َ
َٝ ل٥ُْ٢ِْؤ٨٤ِنِيَ حمس: كقاؿ  ،ىجسال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي أ  ىجسَواْعِْٙو َس٨َاَض

 [.ٖٖ]اٜنجر:
خفض اٛنناح للناس،  يكى ،اٞندارة من أخبلؽ اٞنؤمنٌن" : طاؿقاؿ ابن ب

كسل  ،قول أسباب األلفةأكذلك من  ،القوؿ كترؾ اإلغبلظ ٟنم ُب ،كلٌن الكلمة
كظمئت  ،كحسنت أحدكثتو ،من النت كلمتو كجبت ١نبتو :كٟنذا قيل؛ (ّ)"السخيمة

كتؤلف اآلراء  ،ء اٞنتفرقةكاٞنداراة ْنمع األىوا .كتنافست ُب مودتو ،القلوب إٔب لقائو
 .(ْ)"كىي غًن اٞنداىنة اٞننهي عنها ،اٞنشتتة

                                                             

 [. ك)العا٘ب(: األسًن، ككل من كقع ُب ذؿ كاستكانة كخضوع.ُْٕٓ(  صحيح البخارم ]ُ)
[. ك)الكراع( عند ٗناىًن العلماء: كراع الشاة. كذكر أىل ُِْٗ[، مسلم ]ُٖٕٓ( صحيح البخارم ]ِ)

 ظيف من الفرس كالبعًن، كىو مستدؽ الساؽ.اللغة أف الكراع كزاف: غراب من الغنم كالبقر، ّننزلة الو 
(. ِٖٓ/َُ(، كانظر: فتح البارم، للحافظ ابن حجر )َّٓ/ٗشرح صحيح البخارل، البن بطاؿ ) (ّ)

 ك)الس ًخيمة(: اًٜنٍقدي كالض غينة.
: "ظن بعضهم (. قاؿ ابن بطاؿ َِّ/ّ(،  فيض القدير )ّْ/ُ( التيسًن بشرح اٛنامع الصغًن )ْ)

ة ىي اٞنداىنة فغلط؛ ألف اٞنداراة مندكب إليها كاٞنداىنة ١نرمة. كالفرؽ أف )اٞنداىنة( من أف اٞندارا
الدىاف، كىو الذم يظهر على الشيء كيسرت باطنو. كفسرىا العلماء بأهنا: معاشرة الفاسق كإظهار 

 =ق ُب النهي عنالرضا ّنا ىو فيو من غًن إنكار عليو، كاٞنداراة ىي الرفق باٛناىل ُب التعليم، كبالفاس
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 :فالكبلـ الل ٌن كالط يب من األسباب ال ي تؤلِّف بٌن القلوب، قاؿ 
ْ حمس اَن ََكَن لِِْلن ٍَ يْ اَن يَََنُغ ةَي٣ْ٫ُ٨َْ إِنٍّ اللٍّ ٍَ يْ ْضَف٦ُ إِنٍّ اللٍّ

َ
٬ل٬ُاْ ا١ٍِِّت ِهَ أ ُٜ َفاِن َو٠ُٛ ١َِِّٓتادِي َح

تِي٨ًا ا ٤َّ ُػوًّ ٨َْج حمس :كقاؿ اهلل  [.ّٓ]اإلسراء: ىجسَْ ُٞ ِ نِلَْج ل٣ْ٫َُ َول٬َْ  َ٘ت٥َِا رَْْحٍَث ٦َ٤ِ اَّللٍّ
ِْْٖٙؽ ل٣٫َُْ  َخ ـْ ُٗ َخ٣ْ٫ُْ٨ َوا َٝ َ٘اْخ ِ ٬ا ٦ْ٤ِ َض٬ْل يَّ َٙ ٢ِْب ََلجْ َٜ ََ ا١ْ ٢ِي َٕ ا  ًِّ  [.ُٗٓ]آؿ عمراف: ىجسَذ

   كقاؿ أبو ىريرة: ـباب: طيب الكبل(، كُب )صحيح البخارم 
،  ن عدم بن حاًبكع .(ُ)((الكلمة الطيبة صدقة)) :عن النيب 

النار، فتعوذ منها كأشاح بوجهو، ٍب ذكر النار فتعوذ منها  قاؿ: ذكر النيب 
اتقوا النار ولو بشق ))ٍب قاؿ:  -قاؿ شعبة: أما مرتٌن فبل أشك-كأشاح بوجهو، 

 .(ِ)((تمرة، فإف لم تجد فبكلمة طيبة
كىو من جليل أفعاؿ الرب؛  ،الكبلـ الطيب مندكب إليو" :قاؿ ابن بطاؿ 

السبلـ ك  يو الصبلةككجو تشبيهو عل .جعلو كالصدقة باٞناؿ  النيب ألف  
الكلمة الطيبة بالصدقة باٞناؿ ىو أف الصدقة باٞناؿ ٓنيا هبا نفس اٞنتصدؽ عليو كيفرح 

 .فاشتبها من ىذه اٛنهة ،سن موقعها من قلبوك٪ن ،هبا، كالكلمة الطيبة يفرح هبا اٞنؤمن

                                                                                                                                                                    

فعلو، كترؾ اإلغبلظ عليو حيث ال يظهر ما ىو فيو، كاإلنكار عليو بلطف القوؿ كالفعل، كال سيما =
ُب الفرؽ  (. كقاؿ القرطيب ِٖٓ/َُإذا احتيج إٔب تألفو ك٥نو ذلك" فتح البارم، البن حجر )

اراة: بذؿ الدنيا؛ لصبلح الدنيا، أك الدين، أك ٨ن ا معنا، كىي مباحة كرّنا استحبت. بينهما: "إف  اٞندى
(. كقاؿ اإلماـ الغزإب ْْٓ/َُكاٞنداىنة: ترؾ الدين؛ لصبلح الدنيا". فتح البارم، البن حجر )

 الفرؽ بٌن اٞنداراة كاٞنداىنة بالغرض الباعث على اإلغضاء؛ فإف أغضيت لسبلمة دينك، كٞنا" :
ٜنظِّ نفسك، كاجتبلب شهواتك،  ترل من إصبلح أخيك باإلغضاء، فأنت مدار، كإف أغضيت

: "اٞنداراة صفة (. كقاؿ ابن القيم ُِٖ/ِكسبلمة جاىك فأنت مداىن". إحياء علـو الدين )
حبو حىت يستخرج منو اٜنق أك يرده          مدح كاٞنداىنة صفة ذـ، كالفرؽ بينهما أف اٞندارم يتلطف بصا

يرتكو على ىواه فاٞنداراة ألىل اإل٬ناف كاٞنداىنة ألىل عن الباطل، كاٞنداىن يتلطف بو؛ ليقره على باطلو ك 
 (.ُِّالنفاؽ" الركح، البن القيم )ص:

 (.ُُ/ٖ( صحيح البخارم )ُ)
 [.َِّٔ( صحيح البخارم ]ِ)
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ّْ ةِا١ٍِِّت ِهَ حمس :كما قاؿ   ،السخيمة يكْنل ،ال ترل أهنا تذىب الشحناءأ اْدَذ
٩ٍُّ٧ َوَِلٌّ َْحِي٣ٌ 

َ
أ َٞ َػاَوةٌ  َْ َٝ َوبَي٩ُ٨َْ  ِي ةَي٨َْ ْضَف٦ُ َ٘إَِذا اَّلٍّ

َ
  [.ّْ]فصلت: ىجسأ

 . (ُ)"ف بالفعلأحسن قد يكوف بالقوؿ كما يكو  يى كالدفع بال ي
 

 :الرفق - 12
إف  الرفق باٝنلق كالر٘نة كاٜنلم كاألناة كسعة الصدر من أسباب احملبة. جاء ُب 

قالت: دخل رىط من اليهود على رسوؿ اهلل  عائشة عن : اٜنديث
، فقالوا: الساـ عليكم، قالت عائشة فقلت: كعليكم  ،: ففهمتها

 يا عائشة، إف اهلل يحب مهاًل )) : الساـ كاللعنة، قالت: فقاؿ رسوؿ اهلل
فقلت: يا رسوؿ اهلل، أكٓب تسمع ما قالوا؟ قاؿ رسوؿ اهلل  ((،الرفق في األمر كلو
: ((قد قلت: وعليكم))(ِ).  

 .(ّ)((مو يا عائشة، فإف اهلل ًل يحب الفحش والتفحشكُب ركاية: ))
إف : يا عائشة))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن عائشة 

اهلل رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ًل يعطي على العنف، وما ًل يعطي 
 .(ْ)((على ما سواه

  

                                                             

 (.ِِٓ/ ٗ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ُ)
 [.ُِٓٔ، ُِْٔ[، مسلم ]َُْٔ، ََّٔ، َِْٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 كقد تقدـ بياف معىن: )الفاحش( ك)اٞنتفحش(. .[ُِٓٔ( صحيح مسلم ]ّ)
 [.ِّٗٓ( صحيح مسلم ]ْ)
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ليعطي على الرفق ما ًل يعطي على  إف اهلل )) :كقاؿ 
ا أعطاه الرفق، ما من أىل بيت يحرموف الرفق إًل ، وإذا أحب اهلل عبدً (ُ)الخرؽ

 .(ِ)((قد حرموا
ا باؿ ُب اٞنسجد، فقاموا إليو، فقاؿ رسوؿ بيًّ أف أعرا  عن أنس بن مالكك 

 . (ّ)ٍب دعا بدلو من ماء فصب عليو ((،ًل تزرموه)) :اهلل 
لقوؿ رسوؿ  ؛الرفق كاللٌن، كاٜنلم كاألناة :فمن الصفات ال ي ٪نبها اهلل 

إف فيك خصلتين يحبهما اهلل: )): -أشج عبد القيس-لؤلشج  اهلل 
 .(ْ)((الحلم، واألناة

 
 القياـ بحقوؽ المسلمين واًللتزاـ بها: - 13

حق المسلم على المسلم خمس: رد السالـ، وعيادة جاء ُب اٜنديث: ))
 .(ٓ)((المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس

إذا قاـ هبا الن اس حصل بذلك األلفة  فهذه اٜنقوؽ ال ي بي نها الن يبُّ 
 وب كالنُّفوس ًمن الض غائن كاألحقاد.كاٞنود ة، كزاؿ ما ُب القل

  

                                                             

مصدر، ك)األخرؽ( كىو ضد الرفيق  -بفتحتٌن–بضم أكلو اٞنعجم كسكوف الراء ضد الرفق. ك)اٝنرؽ(  (ُ)
 .-بالضم–كبابو طرب، كاالسم )اٝنرؽ( 

الطربا٘ب، كرجالو ثقات". كضعفو (: "ركاه ُٖ/ٖ[، قاؿ اٟنيثمي )ِِْٕ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ِ)
 (.َُّٖالعراقي ُب )ٔنريج اإلحياء( )ص:

 : ال تقطعوا عليو بولو.()ال تزرموه()[. َِٓٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.ُٕمسلم ] صحيح( ْ)
 [.ُِِٔ[، مسلم ]َُِْ( صحيح البخارم ]ٓ)
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قيل: ما ىن يا رسوؿ اهلل؟  ((،حق المسلم على المسلم ستكُب ركاية: ))
إذا لقيتو فسلم عليو، وإذا دعاؾ فأجبو، وإذا استنصحك فانصح لو، وإذا ))قاؿ: 

 .(ُ)((وإذا مات فاتبعو ،متو، وإذا مرض فعدهشعطس فحمد اهلل ف
 

 اإليثار: - 14
إليثار من أٚنى معا٘ب اإلحساف، كىو ٪نقق مفهـو اٛنسد الواحد من إف  ا

 التآلف كالتعاكف كالتعاضد. 
اَر حمس :كمن اآليات الدالة على أٚنى معا٘ب اإليثار قولو  ِي٦َ َتَت٬ٍُّءوا الٍّ َواَّلٍّ

ي٥َاَن ٦ْ٤ِ َرت٣ْ٫ِِ٢ْ ُُيِت٬ََّن ٦ْ٤َ َ٪اَسَؽ إََِل٣ْ٫ِْ َوََل َُيُِػوَن ِِف  وح٬ُا َواْْلِ
ُ
ا أ ُنُػورِ٪٣ِْ َضاَسًث ِم٥ٍّ

ِف٣ْ٫ِ َول٬َْ ََكَن ة٣ْ٫ِِ َعَهاَنثٌ  ُٙ جْ
َ
أف  اٜنق  فبٌن [.ٗ]اٜنشر: ىجسَويُْؤذُِؽوَن لََعَ أ

اإليثار: ىو تقدٙب ، فىذا اإليثار ليس عن غىن عن اٞناؿ، كلكنو عن حاجة كخصاصة
 من نفوس مهيأة كىذا ال يكوف إال   ..فضبلن تك  حاجة الغًن على حاجة النفس، سخاءن 

  للتضحية.
، فبل يرل شيءا يعميها عن كل حب النفس حبًّ  ي:: ضد األثرة، كى(اإليثار)ك
ال   من خبلؿ ىذه الذات، كما ٪نقق ٟنا من نفع ذاٌب ذاتو، كال يعمل إال  اٞنرء إال  

: اٜناجة، كالفقر الذم يعجز اإلنساف عن إدراؾ (اٝنصاصة)ك يشاركها فيو أحد..
ْن ح٬َّ١٬َُا وُُس٬َ٪ُس٣ْ ِٛت٠ََ حمس :قاؿ اهلل  من مطالب اٜنياة..الضركرم 

َ
١َيَْؿ ا١َِْبٍّ أ

َِٟخاِب َوانلٍّ  ثِ َوا١ْ َٟ
ِ ِ َواَْل٬َِْم اْْلَِعؽِ َوال٥َْاَلن ْٖؽِِب َو١َِس٦ٍّ ا١َِْبٍّ ٦ْ٤َ آ٦َ٤َ ةِاَّللٍّ بِينَِّي ال٥َْْْشِِق َوال٥َْ

ؽْ  ُٜ ان٢ِنَِي َوَِف  َّب َواَْلََخاَِم َوآَِت ال٥َْاَل لََعَ ُضت٩ِِّ َذوِي ا١ْ بِي٠ِ َوالفٍّ َوال٥ََْفاٞنَِي َواب٦َْ الفٍّ
                                                             

ض األلفاظ، [ مع اختبلؼ ُب بعُِِٔ[، كىو ُب )صحيح مسلم( ]ُّْٗ، ْٖٖٓ( أخرجو أ٘ند ]ُ)
كتشميت العاطس أف يقوؿ لو: ير٘نك اهلل. كيقاؿ بالسٌن اٞنهملة كاٞنعجمة لغتاف مشهورتاف، كاٞنعجمة 
أفصح. قاؿ ثعلب: معناه باٞنعجمة: أبعد اهلل عنك الشماتة، كباٞنهملة ىو من السمت، كىو القصد 

 رجبلف، قاؿ: عطس عند النيب  كاٟندل. كُب اٜنديث: عن أنس بن مالك 
فشمت أحد٨نا كٓب يشمت اآلخر، فقاؿ الذم ٓب يشمتو: عطس فبلف فشمتو، كعطست أنا فلم 

 [.ُِٗٗصحيح مسلم ] ()إف ىذا ٘ند اهلل، كإنك ٓب ٓنمد اهلل()تشمتين، قاؿ: 
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ا حمس :كقاؿ  [،ُٕٕ]البقرة:اآلية  ىجس..الّؽَِٛاِب  ٬ا ِم٥ٍّ ُٜ ٦َْ١ َت٨َال٬ُا ا١َِْبٍّ َضِتٍّ ُت٨ِْٙ
ِٟي٨ًا َويَتِي٥ًاحمس [،ِٗ]آؿ عمراف: ىجسُُتِت٬َّنَ  اَم لََعَ ُضّت٩ِِ مِْف َٓ ٍٍّ ٬٥َُِٓن ا١ ٍْ ًْيا  َويُ ـِ

َ
إِج٥ٍَّا  8َوأ

٬ًرا  ُٟ ِ ََل ٧ُؽِيُػ ٨٤ُِْس٣ْ َسَؾاءً َوََل ُك ٥ُُِٓس٣ْ ل٬َِْس٩ِ اَّللٍّ ٍْ  [.ٗ -ٖ]اإلنساف: ىجس9ُج
ما جاء ُب  :، فمن ذلككآثار السلف ُب بذؿ احملبوبات ُب سبيل اهلل كثًنة

فبعث إٔب نسائو  ، أتى النيب أف رجبلن  عن أيب ىريرة  )الصحيحٌن(
، ؟((من يضم أو يضيف ىذا)) : اٞناء، فقاؿ رسوؿ اهلل معنا إال  فقلن: ما 

فقاؿ رجل من األنصار: أنا، فانطلق بو إٔب امرأتو، فقاؿ: أكرمي ضيف رسوؿ اهلل 
،   قوت صبيا٘ب، فقاؿ: ىيئي طعامك، كأصبحي فقالت: ما عندنا إال 

راجها، سراجك، كنومي صبيانك إذا أرادكا عشاء، فهيأت طعامها، كأصبحت س
كنومت صبياهنا، ٍب قامت كأهنا تصلح سراجها فأطفأتو، فجعبل يريانو أهنما يأكبلف، 

ضحك اهلل ))فقاؿ:  ،فباتا طاكيٌن، فلما أصبح غدا إٔب رسوؿ اهلل 
ِف٣ْ٫ِ َول٬َْ ََكَن حمس : فأنزؿ اهلل (((ُ)الليلة، أو عجب، من فعالكما ُٙ جْ

َ
َويُْؤذُِؽوَن لََعَ أ

٢ُِط٬نَ ة٣ْ٫ِِ َعَهاَنٌث  ْٙ َٝ ُ٪٣ُ ال٥ُْ ِ و١َه
ُ
ِف٩ِ َ٘أ ْٙ  .(ِ)[ٗ]اٜنشر: ىجسَو٦ْ٤َ ي٬َُق ُكصٍّ َج

قاؿ: بينما ٥نن ُب سفر مع النيب   عن أيب سعيد اٝندرم :كُب اٜنديث
  فقاؿ ا كمشاالن إذ جاء رجل على راحلة لو، قاؿ: فجعل يصرؼ بصره ٬نينن ،

ن ًل ظهر لو، من كاف معو فضل ظهر، فليعد بو على م)) :رسوؿ اهلل 
، قاؿ: فذكر من أصناؼ ((ومن كاف لو فضل من زاد، فليعد بو على من ًل زاد لو

 .(ّ)اٞناؿ ما ذكر حىت رأينا أنو ال حق ألحد منا ُب فضل

                                                             

 [:  "صنيعكما".َِْٓ( ُب )صحيح مسلم( ]ُ)
زيد بن سهل [. قولو: )رجل( ىو أبو طلحة َِْٓ[، مسلم ]ْٖٖٗ، ّٖٕٗ( صحيح البخارم ]ِ)

، حاؿ (طاكيٌن())قولو:  ، أم: يتظاىراف بذلك.()يريانو(): أكقدم. ()أصبحي(). األنصارم 
حاجة.  :ىجسَعَهاَنثٌ حمس)يؤثركف(: ٫نتاركف كيفضلوف. )تثنية طاك، كىو اٛنائع الذم يطوم ليلو باٛنوع. 

ِف٩ِ حمس ْٙ كعونو من )الوقاية(، كىي  ٫نالف ىواىا كيغلبها على ما أمرتو بتوفيق اهلل  :ىجسي٬َُق ُكصٍّ َج
 اٜنفظ من الشح البخل كاٜنرص. 

 [.ُِٖٕ( صحيح مسلم ]ّ)
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ًْيا حمس :كقاؿ اهلل  ـِ
َ
اَم لََعَ ُضّت٩ِِ ِمْفِٟي٨ًا َويَتِي٥ًا َوأ َٓ ٍٍّ ٬٥َُِٓن ا١ ٍْ إِج٥ٍَّا  8َويُ

٥ُُِٓس٣ْ ل٬َِْس٩ِ  ٍْ ٬ًرا ُج ُٟ ِ ََل ٧ُؽِيُػ ٨٤ُِْس٣ْ َسَؾاءً َوََل ُك  [.ٗ -ٖ]اإلنساف: ىجس9اَّللٍّ
 ،ابتغاء مرضاتو كحده؛ فهذا التعبًن يدؿ على اإلخبلص هلل تعأب ُب العمل 

 .كعدـ الرياء فيو
. كدين اإلسبلـ  كاإليثار ه على الت حىابيب كاٞنودةأبناءى  ٪نثُّ  فبل يوجد دينه 
الة على ا إليثار من النصوص كمن حياة السلف كثًنة، كلو طبق الناس ما كالنماذج الد 

 جاء ُب اآليات كاألحاديث من معا٘ب اإليثار ٓب يبق ١نتاجه.
 

 حسن الخلق: - 15
كالتفرؽ ٖنرة سوء  ،اعلم أف األلفة ٖنرة حسن اٝنلق" : الغزإب اإلماـ قاؿ

التباغض  :لق يثمركسوء اٝن ،التحاب كالتآلف كالتوافق :فحسن اٝنلق يوجب ،اٝنلق
 .(ُ)"ا كانت الثمرة ١نمودةكمهما كاف اٞنثمر ١نمودن  ،كالتحاسد كالتدابر

كيف ..اهلل  يبة رسوؿي ًنة الط  ، كالسِّ الفاضلة قدكتنا ُب األخبلؽً  إف  ك 
يمٍ حمس :ُب القرآف فقاؿ كقد مدحو اهلل  ؟ال ِِ َْ  ٍٚ

َََٓل ُع٢ُ َ١ َٝ كقد  ،[ْ]القلم: ىجسِإَو٧ٍّ
ا، ، ّنعىن أف امتثاؿ القرآف أمرنا كهنين (ِ)خيليقيوي  بأف القرآفى   عائشةكصفتو السيدة 

كمعىن ذلك أن و قد ألـز نفسو أال  .كاف لو سجية كطبعنا  ،اا كباطنن ، كظاىرن ا كعمبلن كانقيادن 
قنا لي يفعل إال ما أمره بو القرآف، كال يرتؾ إال ما هناه عنو القرآف، فصار امتثاؿ أمر ربو خي 

 .(ّ)صلوات اهلل كسبلمو عليو لو كسجية،
ا كال فاحشن   ٓب يكن النيب : عبد اهلل بن عمركقاؿ 

 . (ْ)((امن خياركم أحسنكم أخالقً  إفَّ ))ا، ككاف يقوؿ: متفحشن 
                                                             

 (.ُٕٓ/ِ( إحياء علـو الدين )ُ)
قاؿ:  ()ألست تقرأ القرآف؟()فقالت للسائل:  لق رسوؿ عن خي  سئلت عائشة ( ِ)

 [.ْٕٔصحيح مسلم ] (كاف القرآف(   )فإف خلق نيب اهلل )بلى، قالت: 
 (.ُٖٗ/ٖ ابن كثًن )( انظر: تفسًنّ)
 [. ّٗٓٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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ٓب يكن  رسوؿ اهلل  : إف   قاؿ عبد اهلل بن عمرككُب ركاية: 
 .(ُ)((م أخالقًاأَحبُّْكم إليَّ أْحَسَنكُ  إفَّ من))كقاؿ: ، اا كال متفحشن فاحشن 

: فقالت ؟كاف خلق رسوؿ اهلل   كيف :كقد سئلت عائشة 
، (ّ)ُب األسواؽ، كال ٩نزم بالسيئة السيئة (ِ)ا كال صىخ ابناا كال متفحشن ٓب يكن فاحشن 

 .(ٓ)كيصفح (ْ)كلكن يعفو
إف من ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  ، عن جابركُب ركاية: 

ا، وإف أبغضكم إلي أحاسنكم أخالقً  :القيامةا يـو أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسً 
، قالوا: يا ((الثرثاروف والمتشدقوف والمتفيهقوف :ا يـو القيامةوأبعدكم مني مجلسً 

 .(ٔ)((المتكبروف))رسوؿ اهلل، قد علمنا الثرثاركف كاٞنتشدقوف فما اٞنتفيهقوف؟ قاؿ: 
فل اٞندينة ا٤ن عن عبد اهلل بن سبلـ، قاؿ: ٞنا قدـ رسوؿ اهلل ك 

فجئت ُب الناس ألنظر إليو، فلما  ،، كقيل: قدـ رسوؿ اهلل (ٕ)الناس إليو
ككاف أكؿ  ،عرفت أف كجهو ليس بوجو كذاب استبنت كجو رسوؿ اهلل 
يا أيها الناس، أفشوا السالـ، وأطعموا الطعاـ، وصلوا ))شيء تكلم بو أف قاؿ: 

ٜنديث من األخبلؽ السامية . فما ذكر ُب ا(ٖ)((تدخلوف الجنة بسالـ ،والناس نياـ

                                                             

 كقد تقدـ بياف معىن: )الفاحش( ك)اٞنتفحش(. [.ّٕٗٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 صياحنا.( أم: ِ)
 .بل باٜنسنة (ّ)
  .أم: ُب الباطن (ْ)
َ ُُيِبَّ ال٥ُْْطفِ حمس :( أم: ُب الظاىر؛ عمبلن بقولو ٓ) ْص إِنٍّ اَّللٍّ َٙ ُٗ َخ٣ْ٫ُْ٨ َواْن [، فقد  ُّ]اٞنائدة: ىجسننِيَ َ٘اْخ

[، كقاؿ: "ىذا حديث حسن َُِٔ[، كالرتمذم ]ُِْٕٓكاف خلقو القرآف. أخرجو أ٘ند ]
[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ٖٔصحيح". كأخرجو أيضنا: اٝنرائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ]

[ْْٕٗ.] 
 .تقدـ( ٔ)
 ( أم: ذىبوا مسرعٌن.ٕ)
[، كابن َُُٓ[، كالدارمي ]ْٔٗ[، كعبد بن ٘نيد ]ِّْٖٕد ][، كأ٘نّْٕٖٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٖ)

 =[، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح"، كما أخرجو الطربا٘ب ُبِْٖٓ[، كالرتمذم ]ُّّْكابن ماجو ]
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خًن مثاؿ تطبيقي لؤلخبلؽ الفاضلة. كقد ذكر  اٛنالبة للمحبة. فالنيب 
 بٌن تقول اهلل  ٗنع النيب(: "فائدة جليلةٓنت عنواف: ) ابن القيم 
 يصلح ما بٌن العبد كبٌن ربو ألف تقول اهلل ؛كحسن اٝنلق ،  كحسن اٝنلق

كحسن اٝنلق يدعو إٔب  ،هلل توجب لو ١نبة اهللفتقول ا ،يصلح ما بينو كبٌن خلقو
 . (ُ)"١نبتو

 ، دائم االبتهاؿ إٔب اهلل كثًن الدعاء هلل   كقد كاف النيب 
 اللهم كما أحسنت َخْلِقيأف يزينو ّنكاـر األخبلؽ، فكاف يقوؿ ُب دعائو: ))

بو بو، القرآف الكرٙب كأد دعائو، كأنزؿ عليو . فاستجاب اهلل (ِ)((فأحسن ُخُلِقي
 فكاف خيليقيو القرآف.

 
  :إصالح ذات البين - 16
، كبٌن القبائل كالطوائفمن    اٛنماعاتبٌن ك  ،األفرادبٌن  النزاع كاٝنصوماتُب 

 :األقارب كاألرحاـاإلخوة، كبٌن الزكجٌن، كبٌن 
ْن٢ُِط٬ا حمس :بإصبلح ذات البٌن فقاؿ  كقد أمر اهلل 

َ
َ َوأ ٬ا اَّللٍّ ُٜ َ٘اتٍّ

 ِ ْن٢ُِط٬ا َذاَت ةَي٨ُِْس٣ْ حمس :قولو [. ُ]األنفاؿ: ىجسُس٣ْ َذاَت ةَي٨ْ
َ
، أم: أحواؿ بينكم، ىجسَوأ

 .(ّ)يعين: ما بينكم من األحواؿ، حق تكوف أحواؿ ألفة ك١نبة كاتفاؽ
َْٖج حمس :كقاؿ  ْن٢ُِط٬ا ةَي٥َ٫ُ٨َْا َ٘إِْن َب

َ
َخاِن ٦َ٤ِ ال٥ُْْؤ٨ِ٤نَِي اْرَخَخ٬ُ٢ا َ٘أ َٙ ِ ان ٌَ ِإَوْن 

ْن٢ُِط٬ا إِْضَػاُ٪٥َا لََعَ 
َ
ِ َ٘إِْن َ٘اَءْت َ٘أ ْمؽِ اَّللٍّ

َ
اح٬ُ٢ِا ا١ٍِِّت َتتَِْغ َضِتٍّ حَِِفءَ إََِل أ َٜ ْعَؽى َذ

ُ
 اْْل

ٍِنَي  ِف ْٜ َ ُُيِبَّ ال٥ُْ ٬ا إِنٍّ اَّللٍّ ٍُ ِْٛف
َ
ْػِل َوأ َٓ ْن٢ُِط٬ا بنَْيَ  9ةَي٥َ٫ُ٨َْا ةِا١ْ

َ
إِج٥ٍَّا ال٥ُْْؤ٬٨ُ٤َِن إِْع٬َةٌ َ٘أ

                                                                                                                                                                    

[، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخٌن"، ككافقو الذىيب. كأخرجو ِّْٖ[، كاٜناكم ]ّٖٓ)الكبًن( ]=
 [.َْْ[، كالضياء ]ََّٗاف( ][، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬نَُٔٔأيضنا: ٕناـ ]

 (.ْٓ( الفوائد، البن القيم )ص:ُ)
 (: "رجالو رجاؿ الصحيح".ُّٕ/َُقاؿ اٟنيثمي ) [.ِِّْٗ] أ٘ند عن عائشة ( أخرجو ِ)

 [.ُْٖٖكأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]
 (.ُٓٗ/ِ( الكشاؼ )ّ)
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َع٬َيُْس٣ْ 
َ
ُر٬ا حمس :كقاؿ  [،ُُ-َُات:]اٜنجر  ىجسأ َٓ اَق ةَي٥َِ٫ِ٨ْا َ٘ابْ َٜ ُخ٣ْ ِك ْٙ ِإَوْن ِع

 ِ٢ َْ َ ََكَن  ُ ةَي٥َ٫ُ٨َْا إِنٍّ اَّللٍّ ِٚ اَّللٍّ ْ٪٫َِ٢ا إِْن يُؽِيَػا إِْناَلًضا ي٬َُّذِ
َ
٥ًا ٦ْ٤ِ أ َٟ ْ٪٩ِ٢ِ وََض

َ
٥ًا ٦ْ٤ِ أ َٟ ي٥ًا َض

ةٌ َعاَْ٘ج حمس :كقاؿ  [،ّٓ]النساء: ىجسَعتًِْيا
َ
َؽاًىا ِإَوِن اْمَؽأ ْْ ِ ْو إ

َ
٫َِ٢ْٓا نُُل٬ًزا أ ٦ْ٤ِ َب

صٍّ ِإَوْن  ُؿ اللَّ ُٙ جْ
َ
ْضَِّضَِت اْْل

ُ
٢ُْص َعْْيٌ َوأ ْن يُْه٢َِطا ةَي٥َ٫ُ٨َْا ُن٢ًْطا َوالهَّ

َ
٢َي٥َِ٫ْا أ َْ َ٘اَل ُس٨َاَح 

٬ُ٢٥ََْٓن َعتًِْيا  َ ََكَن ة٥َِا تَ ٬ا َ٘إِنٍّ اَّللٍّ ُٜ ٬ُٓ 128ُُتِْف٬٨ُا َوَتخٍّ ي ٍِ ِػل٬ُا َبنْيَ ا١نَِّفاءِ َو٦َْ١ تَْفخَ ْٓ ْن َت
َ
ا أ

 َ ٬ا َ٘إِنٍّ اَّللٍّ ُٜ ثِ ِإَوْن حُْه٢ُِط٬ا َوَتخٍّ َٜ ٍّ٢ َٓ ََكَن  َول٬َْ َضَؽْنُخ٣ْ ٘اََل ح٥َِي٬ُ٢ا ُُكٍّ ال٥َْي٠ِْ َذَخَؼُروَ٪ا ََكل٥ُْ
٬ًرا رَِضي٥ًا  ُٙ  [.ُِٗ-ُِٖ]النساء:  ىجس129َد

اؿ بنوافل العبادات؛ ٞنا ُب كاالشتغاؿ بالصلح بٌن اٞنتخاصمٌن أفضل من االشتغ
اإلصبلح بٌن الناس من نفع يتعدل إٔب غًن كاحد فيكوف سببنا ُب كصل أرحاـ 
قطعت، كإٔب تآلًف قلوبو بٌن إخواف أك ٗناعات يؤكؿ إٔب كصل بعد ىجر كخصاـ، 

 كذلك يؤدم إٔب متانة اجملتمع كقوتو بتآلف أفراده كٕناسكهم. 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ،اء عن أيب الدرد :كقد جاء ُب اٜنديث

: ((قالوا: أًل أخبركم بأفضل من درجة الصياـ والصالة والصدقة ))؟
 . (ُ)((إصالح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقةبلى، يا رسوؿ اهلل قاؿ: ))

 .(ِ)((وإف البغضة ىي الحالقةكُب ركاية: ))
نوافل دكف الفرائض. قلت: كُب )اٞنرقاة(: "قاؿ األٍشرىؼ: اٞنراد هبذه اٞنذكورات ال

كاهلل أعلم باٞنراد إذ قد يتصور أف يكوف اإلصبلح ُب فساد يػىتػىفىر عي عليو سفك الدماء، 
كهنب األمواؿ، كىىٍتكي اٜنٍيرـي أىٍفضىلي من فػىرىاًئض ىذه العبادات اٍلقىاًصرىًة مع إمكاًف 

 عنده  ال ي ىي أىوف قىضىائًهىا على فػىٍرًض تركها، فهي من حقوؽ اهلل 
من حقوؽ العباد، فإذا كاف كذلك، فيصح أف يقاؿ ىذا اٛننس من العمل أفضل من 

                                                             

[، كالرتمذم ُْٗٗ[، كأبو داكد ]ُّٗ][، كالبخارم ُب )األدب اٞنفرد( َِٖٕٓأخرجو أ٘ند ] (ُ)
[، كقاؿ: "إسناده صحيح". كما َُْٗ[، كقاؿ: "حسن صحيح". كأخرجو أيضنا: البزار ]َِٗٓ]

[، كالطربا٘ب ُب )مكاـر األخبلؽ( َِٗٓ[، كابن حباف ]ّٖٓأخرجو: اٝنرائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ]
 [.َُٖٕٓ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]ٕٓ]

 [.ُِْفرد ]األدب اٞن (ِ)
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ره من  يػٍ ره من اٍلمىلىًك، كالر جيلي خى يػٍ ىذا اٛننس، لكوف بعض أفراده أىٍفضىلى كىاٍلبىشىًر خى
 .(ُ)اٞنرأة"

((؛ ألف ُب تباغضهم افرتاؽ كلمتهم كتشتت وإف البغضة ىي الحالقةكقولو: ))
 . (ِ)كَب ذلك ظهور عدكىم عليهم كدركس دينهم أمرىم،

أم: اٞناحية كاٞنزيلة للمثوبات كاٝنًنات،  ((،ىي الحالقةكُب )اٞنرقاة(: قولو: ))
 كاٞنعىن: ٬ننعو شـؤ ىذا الفعل عن ٓنصيل الطاعات كالعبادات. 

  كقيل: اٞنهلكة من حىلىقى بعضيهيم بػىٍعضنا، أم: قػىٍتله مأخوذه من حىٍلًق الش ٍعر.
ىي اٝنصلة ال ي من شأهنا أف ٓنلق، أم: هتلك، كتستأصل  (ّ)كُب )النهاية(

 الدين كما يستأصل اٞنوس الشعر. 
 . (ْ)كقيل: ىي قطيعة الرحم كالتظآب

: فيو حث كترغيب ُب إصبلح ذات البٌن كاجتناب عن (ٓ) كقاؿ الطييب
لتفرؽ بٌن كعدـ ا ،اإلفساد فيها؛ ألف اإلصبلح سبب لبلعتصاـ ُنبل اهلل 

اٞنسلمٌن، كفساد ذات البٌن ثػيٍلمىةه ُب الدين، فمن تعاطى إصبلحها كرفع فسادىا ناؿ 
درجة فوؽ ما ينالو الصائم القائم اٞنشتغل ًِنيوىٍيصىًة نفسو، فعلى ىذا ينبغي أف ٪نمل 

يًن"  .(ٔ)الصبلة كالصياـ على اإلطبلؽ، كاٜنالقة على ما ٪نىٍتىاجي إليو أىٍمري الدِّ
عن أيب ىريرة  :بلح بٌن الناس معدكد من الصدقات كما جاء ُب اٜنديثكاإلص
 قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ،: (( ،كل ُساَلَمى من الناس عليو صدقة

                                                             

 (.ُّّٓ/ٖمرقاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح ) (ُ)
 (.ِٗٓ/ٗشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ِ)
(ّ )( )  (.ِْٖ/ُانظر: النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، مادة: )حىلىقى
الشعر  قطيعة الرحم كالتظآب؛ ألهنا ْنتاح الناس كهتلكهم كما ٪نلق ((:اٜنالقة))" : قاؿ الز٢نشرم (ْ)

(، كانظر: ُّّ/ُيقاؿ: كقعت فيهم حالقة ٓب تدع شيئنا إال أىلكتو". الفائق ُب غريب اٜنديث كاألثر )
 (.ُِٔ/ّفيض القدير )

 (.ُِّْ/َُ( شرح الطييب على مشكاة اٞنصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( )ٓ)
 (.ُّْٓ/ٖمرقاة اٞنفاتيح ) (ٔ)
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كل يـو تطلع فيو الشمس، يعدؿ بين اًلثنين صدقة، ويعين الرجل على دابتو 
وة فيحمل عليها، أو يرفع عليها متاعو صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خط

 .(ُ)((يخطوىا إلى الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صدقة
يصلح بينهما  :أم ،((يعدؿ بين اًلثنين صدقة")) : قاؿ اإلماـ النوكم

 .(ِ)بالعدؿ"
إٔب غًن ..(ّ)اجملادلة الباطلةكينبغي االحرتاز عما يفسد ذات البٌن، كمن ذلك: 

  ذلك.
 

 ذكر النعم:   - 17
 .(ْ)ذكر النعم تورث اٜنب هلل  : سليماف الواسطيقاؿ 

 
 خاتمة:

كاٜناصل أف األخبلؽ ال ي تورث احملبة: القوؿ اٜنسن، كمقابلة اإلساءة 
، باإلحساف، كالزىد كالتعفف عن سؤاؿ الناس، كإفشاء السبلـ، كالزيارة ُب اهلل 

كحسن العشرة، كإخبلص اٞنودة، كحسن النية، كحسن الظن، كحسن اٝنلق، 
ألدب، كالتودد، كالتواضع، كالوفاء، كاإلنصاؼ، كالصدؽ، كالعفو، كالبشاشة، كا

كعيادة اٞنريض، كاتباع اٛننائز، كإجابة الدعوة، كالتسامح، كالرفق كاللٌن، كاإلحساف، 
 ، كالبعد عن اٜنسد كالكرب كاألخبلؽ الذميمة.كتشميت العاطس

 

                                                             

قاؿ اإلماـ النوكم: ىو بضم السٌن كٔنفيف  ()سبلمى()[. كََُٗ[، كمسلم ]ِٖٗٗ(  أخرجو البخارم ]ُ)
البلـ، كأصلو: عظاـ األصابع كسائر الكف، ٍب استعمل ُب ٗنيع عظاـ البدف كمفاصلو" شرح النوكم 

 (.ِّّ/ٓعلى صحيح مسلم )
 (.ٓٗ/ٕ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ُّٔ/ٗيب على الكشاؼ( )انظر: فتوح الغيب ُب الكشف عن قناع الريب )حاشية الطي (ّ)
 (. ّّْ/ّٔ(  تاريخ دمشق، البن عساكر )ْ)
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امه           حث  انث   المب 
  بة العلماء والصالحينمح        
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حب العلماء كالصاٜنٌن كأىل  :ب إٔب اهلل من أفضل األعماؿ ال ي تقرِّ  ف  إ
 ، أما ١نبة عمـو الصاٜنٌن فهي مطلوبة؛ كقد تقر ر ذلك ُب غًن موضع.العدؿ كاٝنًن

فهم كرثة كأما ١نبة العلماء الربانيٌن فإهنا آكد من ١نبة عمـو الصاٜنٌن؛ "
ُب خلقو؛ فلهذا كاف ٟنم أجر  ، كحراس الدين، كاٞنبلغوف اٞنوقعوف عن اهلل األنبياء

، (ِ) اىب إٔب بيت اهلل، كأجر اٜناج الذ  (ُ) اجملاىد ُب سبيل اهلل
فلقد كرثوا ىذا الدين،  ؛، كحق ٟنم ذلك(ّ)كيستغفر ٟنم كل ٢نلوؽ على كجو األرض

يدعوف أئمة اٟندل، فهم  .(ْ)"السقيم كبلغوه إٔب اٝنلق أٗنعٌن، كميزكا فيو الصحيح من
                                                             

)من جاء مسجدم ىذا، ٓب يأتو إال ٝنًن يتعلمو أك يعلمو، فهو ّننزلة اجملاىد ُب سبيل )( جاء ُب اٜنديث: ُ)
[، ُٕٕٓ. أخرجو ابن أيب شيبة ](اهلل، كمن جاء لغًن ذلك، فهو ّننزلة الرجل ينظر إٔب متاع غًنه(

( "ىذا إسناد ُّ/ُ[. قاؿ البوصًنم ُب )ُب زكائد ابن ماجو( )ِِٕ[، كابن ماجو ]ُْٗٗد ]كأ٘ن
[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ِْٕٔصحيح احتج مسلم َنميع ركاتو". كأخرجو أيضنا: أبو يعلى ]

أنو  :: "كجو مشاهبة طلب العلم باجملاىد ُب سبيل اهلل [. قاؿ العبلمة السندم ُٕٓٓ]
لدين، كإذالؿ للشيطاف، كإتعاب النفس، ككسر ذرل اللذة، كيف كقد أبيح لو التخلف عن إحياء ل

اآلية؟". حاشية العبلمة  [ُِِ]التوبة: ىجسَو٤َا ََكَن ال٥ُْْؤ٬٨ُِ٤َن َِل٨َُِْٙؽوا ََكٍّ٘ثً حمس :اٛنهاد فقاؿ 
 (.ََُ/ُالسندم على سنن ابن ماجو )

ريد إال أف يتعلم خًننا أك يعلمو كاف لو كأجر حاج تامًّا )من غدا إٔب اٞنسجد ال ي)جاء ُب اٜنديث:  (ِ)
(: "رجالو موثقوف كلهم". كقاؿ العراقي ُب ُِّ/ُ[. قاؿ اٟنيثمي )ّْٕٕأخرجو الطربا٘ب ] (حجتو(

[، قاؿ الذىيب: ُُّ(: "إسناده جيد" كما أخرجو اٜناكم ]َُْٕٔنريج أحاديث )اإلحياء( )ص:
 (.ْٔٓ/ُٔ(، كابن عساكر )ٕٗ/ٔنعيم ُب )اٜنلية( ) "على شرط البخارم" كما أخرجو أبو

)من سلك طريقنا يبتغي فيو علمنا سلك اهلل بو طريقنا إٔب اٛننة، كإف اٞنبلئكة لتضع )( جاء ُب اٜنديث: ّ)
أجنحتها؛ رضاء لطالب العلم، كإف العآب ليستغفر لو من ُب السموات كمن ُب األرض، حىت اٜنيتاف ُب 

إف العلماء كرثة األنبياء، إف األنبياء  قمر على سائر الكواكب.على العابد، كفضل ال اٞناء، كفضل العآب
[، ُُِٕٓأخرجو أ٘ند ] (ٓب يورثوا دينارنا كال در٨ننا، إ٧نا كرثوا العلم، فمن أخذ بو أخذ ُنظ كافر(

[ كقاؿ: "ال نعرؼ ِِٖٔ[، كالرتمذم ]ُّْٔ[، كأبو داكد ]ِِّ[، كابن ماجو ]ّْٓكالدارمي ]
ىذا اٜنديث إال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، كليس ىو عندم ّنتصل. ٍب أكرد لو إسنادنا، 

[، كالبيهقي ُب )شعب ٖٖ[، كابن حباف ]ُْٔٓكقاؿ: ىذا أصح". كأخرجو أيضنا: ابن األعرايب ]
 [. ُْٕٓاإل٬ناف( ]

ُب طلب العلم، الدرس رقم ( شرح الرتغيب كالرتىيب، للشيخ الطبيب أ٘ند حطيبة، الرتغيب ُب الرحلة ْ)
[ُ.] 
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، كيدعوهنم باٜنجة كالبياف، كدنياىم أمر دينهم ٟنميبينوف الناس إٔب اٝنًن كالصبلح، ك 
، كيرتقوف باحملب ُب مدراج الكماؿ، كيبصركنو فًنشدكف األناـ، كينشركف احملبة كالسبلـ

 ،ف سببنا للظفر باٜنقّنقالو كسلوكو، كيكو  على اهلل  يدؿُّ  عقبات الطريق، فالعآبب
  !أرشدكهاٞنستقيم صراط التائو عن فكم من ، كالفبلح ُب الدنيا كاآلخرة

كلذلك كاف لزامنا على طاليب اٟنداية: ١نبة العلماء، كتقديرىم، كمبلزمتهم،  
كاإلصغاء إٔب نصحهم؛ فإنو أدعى إٔب االنتفاع بعلمهم؛ فإف  احملبة ىي الباعث القوم 

 كالتأثر هبم، كاقتفاء أثرىم. على االتباع ٟنم،
وح٬ُا حمسُب بياف فضل العلماء:  قاؿ اهلل 

ُ
ِي٦َ أ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ٨٤ُِْس٣ْ َواَّلٍّ ُ اَّلٍّ ِّ اَّللٍّ يَْؽَ٘

 [. ُُ]اجملادلة: ىجسا٣َْ٢ِْٓ١ َدرََساٍت 
يرفع اهلل اٞنؤمن العآب على  :قيل ُب تفسًنىا" :قاؿ اٜنافظ ابن حجر 

كهبا  ،إذ اٞنراد بو كثرة الثواب؛ لدرجات تدؿ على الفضلكرفعة ا ،اٞنؤمن غًن العآب
كاٜنسية  ،كرفعتها تشمل اٞنعنوية ُب الدنيا بعلو اٞننزلة كحسن الصيت ،ترتفع الدرجات

 .(ُ)"ُب اآلخرة بعلو اٞننزلة ُب اٛننة
إِج٥ٍَّا حمس :كما قاؿ   كالعآب أكثر طاعة كخشية كإخبلصنا هلل 

َِْتا  ٦ْ٤ِ َ ٥ََ٢اءُ ََيََْش اَّللٍّ ُٓ  [. ِٖ]فاطر: ىجسدِهِ ا١ْ
١نبة تفوؽ ١نبة الطائع العابد غًن العآب، فليس  تعأب أحبو اهلل كاف كذلكإذا  ف

 .حببو إٔب عباده فإذا أحبو اهلل العآب كغًن العآب، 
توقًن العلماء كالكبار كأىل الفضل كتقد٬نهم ) :باب" :قاؿ اإلماـ النوكم 

ِي٦َ حمس: قاؿ اهلل (: إظهار مرتبيهمعلى غًنىم، كرفع ٠نالسهم، ك  ٠ُْٛ َ٪٠ْ يَْفَخ٬ِي اَّلٍّ
َْلَاِب 

َ
ول٬ُ اْْل

ُ
ُؽ أ ٍّٞ ٬٥َُ٢َْٓن إِج٥ٍَّا َحَخَؼ ِي٦َ ََل َح ٬٥َُ٢َْٓن َواَّلٍّ  [.ٗ]الزمر: ىجسَح

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب مسعود عقبة بن عمرك البدرم األنصارم 
: ((قدمهم قراءة، فإف كانت قراءتهم يَػُؤُـّ القـو أقرؤىم لكتاب اهلل، وأ

سواء، فَػْليَػُؤمَُّهْم أقدمهم ىجرة، فإف كانوا في الهجرة سواء، فَػْليَػُؤمَُّهْم أكبرىم 
                                                             

 (.ُُْ /ُفتح البارم )( ُ)
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ِسنِّا، وًل تَػُؤمَّنَّ الرجل في أىلو، وًل في سلطانو، وًل تجلس على َتْكِرَمِتو في بيتو 
 .(ُ)((إًل أف يأذف لك، أو بإذنو

 ،((اِسنِّ بدؿ )) [بكسر السٌن كسكوف البلـ] ((المً فأقدمهم سِ كُب ركاية لو: ))
(( ١نل كاليتو، أك اٞنوضع الذم بسلطانوكاٞنراد )) ا.إسبلمن  :[ أم:كفسر السلم بقولو]

: كىي ما ينفرد بو من فراش كسرير [بفتح التاء ككسر الراء](( وتكرمتو)). ٫نتص بو
 ك٥نو٨نا.

 الصبلة كيقوؿ:٬نسح مناكبنا ُب  كعنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل 
ثم  ،استووا، وًل تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو األحالـ والنهى))

 .(ّ)"(ِ)((الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
كإذا كاف األنبياء ٟنم حق " : ١نمد بن صاّب العثيمٌنقاؿ الشيخ   

 ؛يكـرالتبجيل كالتعظيم كالتكرٙب، فلمن كرثهم نصيب من ذلك، أف يبجل كيعظم ك 
 ا؛ ألهنا مسألة عظيمة كمهمة.ٟنذه اٞنسألة العظيمة بابن  فلهذا عقد اٞنؤلف 

كبتوقًن العلماء توقر الشريعة؛ ألهنم حاملوىا، كبإىانة العلماء هتاف الشريعة؛ ألف 
العلماء إذا ذلوا كسقطوا أماـ أعٌن الناس؛ ذلت الشريعة ال ي ٪نملوهنا، كٓب يبق ٟنا قيمة 

 ر كل إنساف ٪نتقرىم كيزدريهم فتضيع الشريعة.عند الناس، كصا
كما أف كالة األمر من األمراء كالسبلطٌن ٩نب احرتامهم كتوقًنىم تعظيمهم 
كطاعتهم، حسب ما جاءت بو الشريعة؛ ألهنم إذا احتقركا أماـ الناس، كأذلوا، كىوف 

 أمرىم؛ ضاع األمن كصارت الببلد فوضى، كٓب يكن للسلطاف قوة كال نفوذ.
ذاف الصنفاف من الناس: العلماء كاألمراء، إذا احتقركا أماـ أعٌن الناس فه

فسدت الشريعة، كفسدت األمن، كضاعت األمور، كصار كل إنساف يرل أنو ىو 
كٟنذا أمر اهلل  ؛العآب، ككل إنساف يرل أنو ىو األمًن، فضاعت الشريعة كضاعت الببلد

                                                             

 [. ّٕٔ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.ِّْ( صحيح مسلم ]ِ)
 .(  بقليل من التصرؼَُْ-ُّٗ( رياض الصاٜنٌن، لئلماـ النوكم )ص:ّ)
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 ٬ا حمساؿ: بطاعة كالة األمور من العلماء كاألمراء فق ُٓ ي ٌِ
َ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا أ ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
يَا أ

ْمؽِ ٨٤ُِْس٣ْ 
َ
وَِل اْْل

ُ
٬َل َوأ ـُ ٬ا الؽٍّ ُٓ ي ٌِ

َ
َ َوأ  [.ٗٓ]النساء: ىجساَّللٍّ

فإف الناس إذا ٚنعوا من العآب  ؛: إذا ٓب يعظم العلماء كاألمراءكنضرب لكم مثبلن 
و يعرؼ ك٥نن أك قالوا: ىذا ىٌن ى ا قالوا: ىذا ىٌن، قاؿ فبلف خبلؼ ذلك.شيئن 

نعرؼ، كما ٚنعنا عن بعض السفهاء اٛنهاؿ، أهنم إذا جودلوا ُب مسألة من مسائل 
العلم، كقيل ٟنم: ىذا قوؿ اإلماـ أ٘ند بن حنبل، أك ىذا قوؿ الشافعي، أك قوؿ 
مالك، أك قوؿ أيب حنيفة، أك قوؿ سفياف، أك ما أشبو ذلك قاؿ: نعم، ىم رجاؿ 

 ،تصادـ بقولك ة ىؤالء كرجولة ىؤالء، من أنت حىتلكن فرؽ بٌن رجول .ك٥نن رجاؿ
ا ٟنؤالء كحىت ْنعل نفسك ندًّ  ،كتقصًنؾ ُب االجتهاد ،كقصور علمك ،كسوء فهمك

فإذا استهاف الناس بالعلماء كل كاحد يقوؿ: أنا العآب، أنا النحرير،  األئمة ر٘نهم اهلل؟
صار كل يتكلم ّنا شاء، كيف ي أنا الفهامة، أنا العبلمة، أنا البحر الذم ال ساحل لو ك 

 لتمزقت الشريعة بسبب ىذا الذم ٪نصل من بعض السفهاء. ؛ّنا شاء
فإذا ٓب يوقر العلماء كٓب يوقر األمراء؛ ضاع الدين كالدنيا. نسأؿ اهلل كقاؿ: 

  .(ُ)"العافية
كأفواج الدعاة  ،ىذه األمة ببعثة نبيو  كمنذ أكـر اهلل 

ماء ربانيوف، كدعاة مصلحوف، داعٌن إٔب اٜنق، كمرشدين اٞنصلحٌن يتعاقبوف فيها، عل
: للخلق، حاكمٌن بالقسط، آمرين باٞنعركؼ، كناىٌن عن اٞننكر. قاؿ اهلل 

ال٬٥ُِنَ حمس َٓ ٫َُ٢ِْٜٓا إَِلٍّ ا١ْ ٤َْراُل ٧ََّْضِب٫َُا ل٨٢ٍِّاِس َو٤َا َح
َ
َٝ اْْل قاؿ اٜنافظ  [.ّْ]العنكبوت: ىجسَوح٢ِْ
ا كيتدبرىا إال الراسخوف ُب العلم اٞنتضلعوف أم: كما يفهمه" :ابن كثًن 

الراسخوف ُب العلم اٞنتدبركف ُب األشياء على ما " :. كقاؿ أبو السعود (ِ)"منو
  .(ّ)"ينبغي

                                                             

 (.ِّْ  -ِِٗ/ّ( شرح رياض الصاٜنٌن، ١نمد بن صاّب العثيمٌن )ُ)
 (.ِٕٗ/ ٔ( تفسًن ابن كثًن )ِ)
 (.ُْ/ًٕن أيب السعود )( تفسّ)
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إف العلماء الربانيٌن ىم مصابيح اٟندل، فكم كشف اهلل هبم من غمة! ككم أزاح 
لػميٍحييوف ٞنا ُب أمتو، كا هبم من ملمة! كال عجب فهم خلفاء رسوؿ اهلل 

مات من سنتو. كالناس إف خلو من العلماء الربانيٌن ٔنط فتهم شياطٌن اإلنس كاٛنن، 
 كتقاذفتهم الضبلالت كالفنت.

كما أدراؾ ما  ،العلماء" : ١نمد بن ١نمد اٞنختار الشنقيطيقاؿ الشيخ 
تذل كييه ،جىأئمة اٟندل، كمصابيح الد ؟العلماء تدل أىل الر٘نة كالرضا، هبم ٪ني

كحائر عن سبيل اهلل  !كتائو عن صراط الرشد أرشدكه !كييقتدل. كم طالب علم علموه
بقاؤىم ُب العباد نعمة كر٘نة، كقبضهم كموهتم عذاب كنقمة قاؿ  !بصركه كدلوه
: (( ًا ينتزعو من العباد، ولكن يقبض العلم إف اهلل ًل يقبض العلم انتزاع

، فسئلوا فأفتوا ا جهاًًل وسً ؤ اتخذ الناس ر ا بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمً 
 .(ُ)((بغير علم، فضلوا وأضلوا

 ،، ٘نلوا الكتاب كالسنةتوكر٘ن  فما أقرب الطريق على العلماء إٔب جنة اهلل
ككم ضحوا من أجل ىذا العلم  ،كأحيوا منارات الدين كاٞنلة، فاهلل أعلم كم بذلوا

 !كاٝنًن الكبًن، اٞنبارؾ
ا من عباده حبب إٔب قلبو العلماء، كمن أحب قومنا حشر إذا أحب اهلل عبك  دن

الرجل ٪نب القـو  :فقاؿ: يا رسوؿ اهلل معهم. جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل 
٪نب الصاٜنٌن  ،كال صياـ ،كال صبلح ،ليس عنده كثًن صبلة :أم- ؟كٞنا يلحق هبم

ـو كٞنا يلحق ك٪نب العلماء كليس عنده العلم، ٪نب الق ،كليس عنده كثًنه من الصبلح
 .(ِ)((المرء مع من أحبفقاؿ: )) -هبم

٢َي٣ْ٫ِْ ٦َِ٤ حمسمن أحب العلماء حشر مع األتقياء السعداء: ف َْ  ُ ٣َ اَّللٍّ َٓ جْ
َ
ِي٦َ أ َّ اَّلٍّ ٤َ

ا ًٜ َٝ َرذِي و١َهِ
ُ
اِْلنَِي وََضُف٦َ أ ٫ََػاءِ َوالهٍّ يٜنَِي َواللَّ ّػِ  [.ٗٔ]النساء: ىجسانلٍّبِينَِّي َوالّهِ

                                                             

 [.ِّٕٔ[، مسلم ]ََُ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.َِْٔ[، مسلم ]َُٕٔ، ُٗٔٔ( صحيح البخارم ]ِ)
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ا حبب إٔب قلبو أكلياءه إذا أحب اهلل ك   العلماء فأحبهم ُب اهلل :عبدن
، .كدعا ٟنم، كاعتقد فضلهم، ككاف خًن معٌن ٟنم 

 ؛لكتاب اهلل الذم حفظوه ؛حب العلماء طاعة كقربة كإ٬ناف باهلل كحيسبة. ٥نبهم
 ال ي كعوىا كعلموىا كدعوا إليها.  كلسنة رسوؿ اهلل 

لعظيم ببلئهم  ؛كشعار الصاٜنٌن. ٥نبهم لسمت األخيار ؛٥نبهم .للدين ؛٥نبهم
 كثقل ُب اآلخرة موازينهم. ،على األمة كما قدموا من خًن ٟنا، فاللهم عظم أجورىم

من أحب العلماء حرص على ٠نالسهم،  .حب العلماء ر٘نة من اهلل 
 قاؿ  .كحرص على مواعظهم، كحرص على دعوهتم كالعمل ّنا يقولوف

كقد  ،على قـو صاٜنٌن ا ذكر رجبلن كثًن الذنوب مر  يبٌن فضل العلماء حينمكىو 
 ،كعنده ذنوب كعيوب ، فجلس معهم يذكر اهلل ،اجتمعوا ُب حلقة علم

 اهلل : فقاؿقاؿ ،فصعدت اٞنبلئكة إٔب رهبا فأخربتو ّنا كاف من شأف ىؤالء القـو
(( :ىم الجلساء ًل يشقى بهم جليسهم))(ُ). 

م كحرص على مواعظهم، ككاف ١نافظنا من أحب العلماء حرص على ٠نالسه
كلذلك حبب اهلل إٔب الصاٜنٌن، حبب إليهم ٠نالس  ؛ ّنا فيها من اٝنًنعليها عامبلن 

 .فكانوا ال يفرتكف عن شهودىا ،الذاكرين
من أحب العلماء حرص على األدب معهم، فأنصت إليهم إذا تكلموا، كأصغى 

 .كأطاعهم إذا أمركا أك هنوا ،إليهم إذا حدثوا
ما أحوجنا إٔب األدب مع العلماء كىم يتكلموف ك٪ندثوف كيفتوف، نصغي إٔب 

و كسنة رسول كاٞنواعظ البليغة من كتاب اهلل  ،ىذه اٞنشاعل كىذه الكلمات النًنة
. .٥نبهم كمن حبهم هناهبم 

احملب للعلماء يظهر حبو إذا تكلم العآب كيف ينصت، ككيف ٫نشع، ككيف 
عل ىذه الكلمات كاٞنواعظ ال ي يقوٟنا العلماء ٩نعلها ُب قلبو  يتأثر كيدمع، ككيف ٩ن
 كالغيث لؤلرض الطيبة.

                                                             

 [.ِٖٗٔ[، مسلم ]َْٖٔ( صحيح البخارم ]ُ)
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كُب كل حكمة يعلموهنا  ،ما أحوجنا إٔب التأدب مع العلماء ُب كل كلمة يقولوهنا
 .كسنة رسولو  ما دامت من كتاب اهلل 

 .ما أحوجنا إٔب تقديرىم ُب اجملالس كرفع مكانتهم كإجبلٟنم كتقديرىم
ما أحوجنا أف ننشر ما يقولونو من اٝنًن كنبثو بٌن الناس؛ ليكوف لنا كمثل 

 أجورىم.
ما أحوجنا إٔب التأدب مع العلماء ُب غيبتهم نذكرىم بأرفع األلفاظ كأجلها ما 

فتلك سنة سيد األنبياء  ،ٓب تبلغ حدكد اٜنرمة كالغلو، نذكرىم ٠نلٌن مقدرين موقرين
طاب ييعترب من سنة األخيار كالصاٜنٌن، فتقديرىم ُب اٝن ،كاٞنرسلٌن 

كلذلك قاؿ العلماء: من نادل العآب باٚنو فقد  ؛كإىانتهم ُب اٝنطاب من شأف اللئاـ
ِي٦َ ََل حمسيقوؿ:   أساء األدب؛ ألف اهلل ٬٥َُ٢َْٓن َواَّلٍّ ِي٦َ َح ٠ُْٛ َ٪٠ْ يَْفَخ٬ِي اَّلٍّ

٬٥َُ٢ْٓنَ   . (ُ)"ىجسَح
ِ حمسربانيٌن العاملٌن، كلكن ينبغي التمييز بٌن العلماء ال اََلِت اَّللٍّ ـَ ٬َُٖن رِ ِ ِي٦َ ُحَت٢ّ اَّلٍّ
 َ َضًػا إَِلٍّ اَّللٍّ

َ
فبل يداىنوف كال ينافقوف،  [،ّٗزاب:]األح ىجسَويَْغَل٩َُ٧٬ْ َوََل ََيَْل٬َْن أ

األمة ٓنتاج ُب يصلحوف كال يفسدكف، ٩نمعوف كال يفرقوف، كبٌن من سواىم؛ فإف 
، كٓنذر من خطيب ٌنطل أف ترجع ألىل العلم الراسخالفنت عندما يلتبس اٜنق بالبا

ه اٜنقائق، كيغطي العقل بلهب العواطف. ركم عن ، ككاعظ جاىل يشوِّ (ِ)مصقع
أنو قاؿ: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عآب، كإذا أدبرت عرفها   اٜنسن البصرم 

ها يبصر من الفتنة إذا أقبلت كما نبصر ٥نن من  . ك"كاف اٜنسن(ّ)كل جاىل"
 .(ْ)إذا أدبرت"

                                                             

 [، بتصرؼ.َُٕٔ( موقع اٞننرب، فضائل العلماء، ١نمد بن ١نمد اٞنختار الشنقيطي ]ُ)
 بليغ ماىر باٝنطبة. ك)مسقع( بالسٌن مثل مصقع. يقاؿ: خطيب ًمٍصقىع بكسر اٞنيم، أم: (ِ)
(، كأبو نعيم ُب ُِّ/ْ(، كالبخارم ُب )التاريخ الكبًن( )ُٓٔ/ٕ( أخرجو ابن سعد ُب )الطبقات( )ّ)

 (.ِْ/ٗ)اٜنلية( )
 (.ٖٔ/ٔ( اجملالسة )ْ)
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"احذركا فتنة العآب الفاجر، كالعابد اٛناىل؛ فإف فتنتهما  :قاؿ ابن القيم 
فإف الناس إ٧نا يقتدكف بعلمائهم كعبادىم، فإذا كاف العلماء فجرة،  ؛فتنة لكل مفتوف

 .(ُ)كالعباد جهلة عمت اٞنصيبة هبما، كعظمت الفتنة على اٝناصة كالعامة"
ن األمانة، كساء منو القصد كالديانة، ككاف جامعنا للعلم ببل فإذا ٔنلى العآب ع

، فمثل ىذا قد توعده اهلل (ِ)عمل، مفارقنا للقيم اإلنسانية، يكتم اٜنق، كيغش اٝنلق
 :ِْٓػ ٤َا ةَي٨ٍٍّّاهُ حمس، بقولو ٧َْؾنْلَا ٦َ٤ِ اَْلَي٨َِّاِت َوال٫َُْػى ٦ْ٤ِ بَ

َ
ِي٦َ يَْسُخ٬٥َُن ٤َا أ إِنٍّ اَّلٍّ

٬٨ُِْنَ ل٨٢ٍِّ  ٣ُ٫ُ٨ُ الالٍّ َٓ ُ َوي٢َْ ٣ُ٫ُ٨ُ اَّللٍّ َٓ َٝ ي٢َْ ِ و١َه
ُ
َِٟخاِب أ كحذ ر منو [. ُٗٓ]البقرة: ىجساِس ِِف ا١ْ

. كمن ىنا (ّ)((إنما أخاؼ على أمتي األئمة المضلينبقولو: )) النيب 
 :حرص أسبلفنا أف ال يأخذكا العلم إال عن الثقات األمناء. قاؿ ابن سًنين 

 .(ْ)"ين، فانظركا عىم ن تأخذكف دينكمإف ىذا العلم د"
النيب  قاؿ كاٜناصل أف كتماف اٜنق ُب الدين ١نظور إذا أمكن إظهاره.

: (( من سئل عن علم فكتمو ألجمو اهلل يـو القيامة بلجاـ من
 .(ٓ)((نار

 .السكوت عن بياف اٜنق كإظهاره قد يكوف سببنا ُب امتناع كصولو إٔب كثًنينك 

                                                             

 (. َُٔ/ُ( مفتاح دار السعادة )ُ)
صاد   -مع القدرة على البياف-لسكوت كاٞنداىنة كالنفاؽ ( إف  كتماف العلم، كتقاعس أىلو عن بياف اٜنق، كاِ)

 عن اٜنق؛ ٞنا ُب ذلك من التعمية كالتلبيس على العام ة.
(: "ركاه أ٘ند كرجالو ثقات". كأخرجو أيضنا: الدارمي ِّٗ/ٓ[. قاؿ اٟنيثمي )ِِّّٗ( أخرجو أ٘ند ]ّ)

". كما أخرجو ابن أيب [، كقاؿ: "حسن صحيحِِِٗ[، كالرتمذم ]ِِْٓ[، كأبو داكد ]ُِٓ]
الذىيب. كأخرجو أيضنا:  [ كصححو، ككافقوَّٖٗكاٜناكم ][، ِّٖٕ[، كابن حباف ]ْٔٓعاصم ]

 [.ُُٕٖٔ[. كما أخرجو البيهقي ُب )الكربل( ]ُُٔٔ(، كالشهاب ]ِٖٗ/ِأبو نعيم ُب )اٜنلية( )
 (.ُْ/ُ( مقدمة صحيح مسلم )ْ)
[، ّٖٓٔ[، كأبو داكد ]ُٕٕٓ[، كأ٘ند ]ِّْٓٔ][، كابن أيب شيبة ِٕٓٔأخرجو الطيالسي ]( ٓ)

[، كابن ّّٖٔ[، كأبو يعلى ]ِٕٗٗ[، كقاؿ: "حسن". كأخرجو أيضنا: البزار ]ِْٗٔكالرتمذم ]
[ كصححو، ككافقو ّْْ[، كالطربا٘ب ُب غًن موضع، كاٜناكم ]ٓٗ[، كابن حباف ]ّٕاألعرايب ]

 [.ُُِٔالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ][، ك ِّْ[، كالشهاب ]ُٕٓٓالذىيب. كأخرجو أيضنا: ٕناـ ]
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خوفنا  ؛تركوا الذب  عن اٜنق العلماء  "كلو أف   : قاؿ ابن الوزير
 .(ُ)من كبلـ اٝنلق، لكانوا قد أضاعوا كثًننا، كخافوا حقًننا"

٢نافة  ؛"كمنهم من يرتؾ التكلم باٜنق كاإلرشاد إليو : كقاؿ الشوكا٘ب
خبلؼ ما قد علموا  الضرر من تلك الدكلة كأىلها، بل كعامتها؛ فإنو لو تكلم بشيء

شركه ُب الناس ٝنشى على نفسو كأىلو كمالو كعرضو، كمنهم من يرتؾ التكلم عليو كن
 .(ِ)١نافظة على حظ قد ظفر بو من تلك الدكلة من ماؿ كجاه" ؛باٜنق

سبب ركاج البدع "أف يعمل هبا العواـ كتشيع فيهم  ف  إ :كقاؿ الشاطيب 
على اإلنكار فلم  فبل ينكرىا اٝنواص، كال يرفعوف ٟنا رؤكسهم، كىم قادركف ،كتظهر

يفعلوا، فالعامي من شأنو إذا رأل أمرنا ٩نهل حكمو يعمل العامل بو فبل ينكر عليو 
أحد، اعتقد أنو جائز كأنو حسن، أك أنو مشركع ِنبلؼ ما إذا أنكر عليو فإنو يعتقد 
أنو عيب، أك أنو غًن مشركع، أك أنو ليس من فعل اٞنسلمٌن. ىذا أمر يلـز من ليس 

ـى  ريعة؛ ألف مستنده اٝنواص  بعآب بالش كالعلماء ُب اٛنائز أك غًن اٛنائز. فإذا عىًد
اإلنكار ٣نن شأنو اإلنكار، مع ظهور العمل كانتشاره كعدـ خوؼ اٞننكر ككجود القدرة 

 .(ّ)عليو، فلم يفعل، دؿ عند العواـ على أنو فعل جائز ال حرج فيو"
العامة، كفيها ما فيها من الغش  كاٞنداىنة أثرىا عظيم ُب التلبيس على كثًن من

كالنفاؽ. كاٞنداىنة  ىي أف ترل منكرنا كتقدر على دفعو كٓب تدفعو؛ حفظنا ٛنانب 
-"فقد  :قاؿ اإلماـ الذىيب ك  .(ْ)مرتكبو، أك جانب غًنه، أك لقلة مباالة الدين

القواؿ باٜنق، بل لو نطق  عم الفساد، كظهرت البدع، كخفيت السنن، كقل   -كاهلل
فبل حوؿ كال -لعآب بصدؽ كإخبلص لعارضو عدة من علماء الوقت، كٞنقتوه كجهلوه ا

 .(ٓ)"-قوة إال باهلل
                                                             

 (.ِِّ/ ُ( )ِْ/ُ( العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم )ُ)
 (. ِٔ( أدب الطلب كمنتهى األرب )ص:ِ)
 (.ٕٗٓ/ِ( االعتصاـ )ّ)
 (.ْْٕ(، قواعد الفقو )ص:ُْٔ/ّ(، دستور العلماء )ْٓٔ( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ْ)
 (.َُِ/ُُـ النببلء )سًن أعبل (ٓ)
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ىذا ىو ذلك الزماف الذم قد استؤب فيو الباطل على " :كقاؿ القرطيب 
كرضي بذلك منهم  ،اٜنق، كتغلب فيو العبيد على األحرار من اٝنلق، فباعوا األحكاـ

بدلوا دين  ا ال يوصل إليو كال يقدر عليو.كاٜنق عكسن  ،ااٜنكاـ، فصار اٜنكم مكسن 
 .(ُ)"اعوف للكذب أكالوف للسحتٚن   ،كغًنكا حكم اهلل ،اهلل

، ك فمن شأف دعاة الباطل: التلبيس على الناس،  إظهار الباطل ُب صورة اٜنقِّ
: العمل على بيا نو كٕنييزه كمىزٍجي اٜنقِّ بالباطل بالكتماف كالتعمية، لكن منهج أىل اٜنقِّ

عن الباطل، ىذا ىو منهجهم ُب تشخيص اٞنرض، ٍب اٞنعاٛنة بالدكاء الشاُب؛ حيث 
يردكف اٞنخالف إٔب أدلة كاضحة، كحجج قاطعة، كمقدمات مسلمة. كأساس ذلك 

كاإلنصاؼ، كعلى عمـو  رسوخ العقيدة ال ي ٓنمل الباحث على الصدؽ كاٞنوضوعية
كٓنارب الغش كاٝنداع  .اب اٝنطاب كاٞنناظرةآدب االلتزاـ ، كعلىاألخبلؽ الفاضلة

كالتزكير كالتغرير كاٞنكر كالتلبيس كاٝنيانة، كىذه األكصاؼ القبيحة ال تكوف خيليقنا 
؛ ألف  طهارة نفًسو اٞنكتسبة من اإل٬ناف كالعمل الصاّب تأىب أف تتجانسى  للمسلم ُناؿو

 مع ىذه األخبلؽ الذ ميمة.
 :فإذا نظرنا إٔب فساد الرعية كجدنا سببو" : ابن النحاس الدمشقيقاؿ 

فساد العلماء  كالصاٜنٌن، كإذا  :فساد اٞنلوؾ، كإذا نظرنا إٔب فساد اٞنلوؾ كجدنا سببو
ما استؤب عليهم من حب اٞناؿ  :نظرنا إٔب فساد العلماء كالصاٜنٌن كجدنا سببو

 أياـ اٞنلوؾ كاألمراء كأما أعماؿ النفاؽ الدنيوية ُب" (:)تفسًن اٞنناركُب  .(ِ)"كاٛناه
ا من أعماؿ الصادقٌن اٞنخلصٌن. كال ا كنتاجن الظاٞنٌن الفاسقٌن، فإهنا تكوف أكثر ركاجن 

دليل على فساد اٞنلوؾ كاألمراء كالرؤساء أدؿ من تقريبهم للمنافقٌن اٞنتملقٌن منهم، 
 . (ّ)"كإبعادىم للناصحٌن الصادقٌن عنهم

                                                             

 (.ُِِٖالتذكرة بأحواؿ اٞنوتى كأمور اآلخرة )ص: (ُ)
 (.ٖٔ( تنبيو الغافلٌن عن أعماؿ اٛناىلٌن كٓنذير السالكٌن من أفعاؿ اٛناىلٌن )ص:ِ)
 (.ْْٔ/َُ( تفسًن القرآف اٜنكيم )تفسًن اٞننار( )ّ)
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ف الشارع يقرر أف  االتباع من غًن تبصر؛ فإك١نبة العلماء ال تعين: التقديس، ك 
، كىو كل إنساف يؤخذ من قولو كيرد، كأنو ال عصمة ألحد إال  ٞنن عصمو اهلل 

تعامل الباحث مع العلماء كأىل الفضل ينبغي أف  كلذلك فإف   ؛النيب 
يكوف ّنسلك صحيح، كّننهج دقيق من النظر كالبحث كالنقد، فينبغي أف نفرؽ بٌن 

ر كالتقديس، كأف نتعامل مع أىل العلم كالفضل بالتقدير، مع إنزاؿ كل منهم التقدي
منزلتو؛ ألهنم درجات دكف تقديس كدكف تبخيس، فالتقدير ٩نعلك تقدر ذلك العآب؛ 

كتنزلو منزلتو، فبل تقع ُب التبخيس، كإذا تكلم ِنبلؼ  ،كذلك الفاضل؛ لفضلو ،لعلمو
 اٜنق ترد قولو مع معرفتك لقدره.

فتسقط األقنعة، كتربز ما كاف  ،لفتنة كاالبتبلء ْنعل الكثًنين على احملككا 
ََل ِِف حمس :كما قاؿ   ؟!م أسقطت احملن أقومنا، كرفعت آخرينفكخفيًّا..

َ
أ

٬ا ٍُ َٜ ـَ  [. ْٗ]التوبة: ىجسا١ِْٙخ٨َْثِ 
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حث  ا          اسعالمب   نث 
  اكينـالمس  ةحبم         
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كتورث بٌن اٝنلق: الر٘نة  ،مطلوبة؛ فهي تقرب إٔب اهلل اٞنساكٌن  ةب  إف  ١ن
ُب  يقوؿ كالتبلحم كالتعاضد كالتعاكف على الربِّ كالتقول، كقد كاف النيب 

اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترؾ المنكرات، وحب المساكين، )): دعائو
فعل )) :من ٗنلةىي . ك (ُ)((دت بعبادؾ فتنة فاقبضني إليك غير مفتوفوإذا أر 

 ا.كقوة االىتماـ هب الشرفه ؛بالذكر اأفردىكقد ، ((الخيرات
٪نتمل اإلضافتٌن، كاألنسب ّنا قبلو (( وحب المساكين)): كقولو 

 .(ِ)إضافتو إٔب اٞنفعوؿ
أف ٪نبب إليو اٞنساكٌن، كأف ٪نببو  يسأؿ اهلل  فهو 

هم، كحب اٞنساكٌن: يعين حيب للمساكٌن، ك٪نتمل أف يكوف اٞنراد حب اٞنساكٌن إلي
ٕب، فيكوف من إضافة اٞنصدر إٔب فاعلو أك مفعولو، حب اٞنساكٌن ٕب، أك حيب 

 .(ّ)للمساكٌن، فيكوف من إضافة اٞنصدر إٔب فاعلو أك مفعولو، ككبل٨نا مطلوب
ُب قلبو ر٘نة، ك٩نعل  حب اٞنساكٌن، ٩نعل اٞنؤمن عندما يرزقو اهلل ك 

 فتورثو ١نبة اٞنساكٌن ٚنونا ُب األخبلؽ، كرفعة ُب الدرجات. ُب خلقو التواضع،
كحب  ،ضمن ىذا الدعاء سؤاؿ حب اهلل " :قاؿ ابن رجب 

كاٜنب فيو، كذلك مقتض فعل اٝنًنات   ،كحب األعماؿ ال ي تقرب من حبو ،أحبابو
فنت، كذلك يتضمن اجتناب الشر كلو، كلها. كتضمن ترؾ اٞننكرات كالسبلمة من ال

فجمع ىذا الدعاء طلب خًن الدنيا، كتضمن سؤاؿ اٞنغفرة كالر٘نة، كذلك ٩نمع خًن 
 اآلخرة كلو، فجمع ىذا الدعاء خًن الدنيا كاآلخرة.

                                                             

بل كغًن٨نا. حديث ابن عباس:  أخرجو ( اٜنديث ركاه غًن كاحد، كىو مركم عن ابن عباس، كمعاذ بن جُ)
[، كقاؿ: "حسن غريب". حديث معاذ ِّّّ[، كالرتمذم ]ِٖٔ[، كعبد بن ٘نيد ]ّْْٖأ٘ند ]

 [، كقاؿ: "حسن صحيح". ِّّٓبن جبل: أخرجو  الرتمذم ]
 (.َٔ/ِ(، شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك )ِٔٔ/ِانظر: مرقاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح ) (ِ)
 [.ِْ( أفاده الشيخ عبد الكرٙب اٝنضًن ُب شرحو ٞنوطأ اإلماـ مالك، الدرس ]ّ)



 

236 

 

اٞنساكٌن ليس  ألف   ؛كاٞنقصود أف حب اٞنساكٌن أصل اٜنب ُب اهلل تعأب
 .(ُ)"..لو، فبل ٪نبوف إال هلل عندىم من الدنيا ما يوجب ١نبتهم ألج

، كاإلخبلص ىو كحب اٞنساكٌن مستلـز إلخبلص العمل هلل كقاؿ: "
فإف حب اٞنساكٌن يقتضي إسداء  ؛أساس األعماؿ الذم ال تثبت األعماؿ إال عليو

ا ٟنم النفع إليهم ّنا ٬نكن من منافع الدين كالدنيا، فإذا حصل إسداء النفع إليهم حبًّ 
: ذلك، قاؿ  ا، كقد دؿ القرآف علىهم كاف ىذا العمل خالصن كاإلحساف إلي

ًْيا حمس ـِ
َ
ِٟي٨ًا َويَتِي٥ًا َوأ اَم لََعَ ُضت٩ِِّ مِْف َٓ ٍٍّ ٬٥َُِٓن ا١ ٍْ ِ ََل  8َويُ ٥ُُِٓس٣ْ ل٬َِْس٩ِ اَّللٍّ ٍْ إِج٥ٍَّا جُ

٬ًرا  ُٟ ؽُ حمس: ، كقاؿ (ِ)[ٗ -ٖ]اإلنساف: ىجس٧9ُؽِيُػ ٨٤ُِْس٣ْ َسَؾاًء َوََل ُك ٍْ ِي٦َ َوََل َت دِ اَّلٍّ
ءٍ  َٝ ٦ْ٤ِ ِضَفاة٣ْ٫ِِ ٦ِْ٤ ََشْ ٢َيْ َْ ََِٓشِّ يُؽِيُػوَن وَْس٩ُ٫َ ٤َا  ِ َوا١ْ َػاة َٖ ٬َن َرب٣ْ٫ٍُّ ةِا١ْ ُْ  ىجسيَْػ

ََِٓشِّ يُؽِيُػوَن حمس كقاؿ: [،ِٓ]األنعاـ: ِ َوا١ْ َػاة َٖ ٬َن َرب٣ْ٫ٍُّ ةِا١ْ ُْ ِي٦َ يَْػ َّ اَّلٍّ ٤َ َٝ َف ْٙ َواْنَِبْ َج
ُْٓػ  جَْياوَْس٩ُ٫َ َوََل َت  .(ّ)"[..ِٖ]الكهف: ىجسَخي٨َْاَك َخ٣ْ٫ُْ٨ حُؽِيُػ زِي٨ََث اْْلََياةِ الَّ

 ،يعود اٞنرضى من مساكٌن أىل اٞندينة كيشيع جنائزىم  ككاف النيب"
ككاف ال يأنف أف ٬نشي مع األرملة كاٞنسكٌن حىت يقضي حاجتهما، كعلى ىذا اٟندم  

 .(ْ)"كاف أصحابو من بعده كالتابعوف ٟنم بإحساف
 ،اوأمتني مسكينً  ،االلهم أحيني مسكينً يقوؿ ُب دعائو: )) ككاف 

 .(ٓ)((واحشرني في زمرة المساكين يـو القيامة
                                                             

 (.ْٗاختيار األكٔب ُب شرح حديث اختصاـ اٞنؤل األعلى، البن رجب )ص: (ُ)
ْٖؽِِب َو١َ حمس :ا قولو ( كقد دؿ على ذلك أيضن ِ) ْن ح٬َّ١٬َُا وُُس٬َ٪ُس٣ْ َِٛت٠َ ال٥َْْْشِِق َوال٥َْ

َ
ِس٦ٍّ ا١َِْبٍّ ٦ْ٤َ ١َيَْؿ ا١َِْبٍّ أ

ؽْ  ُٜ َِٟخاِب َوانلٍّبِّينَِي َوآَِت ال٥َْاَل لََعَ ُضّت٩ِِ َذوِي ا١ْ ثِ َوا١ْ َٟ
ِ ِ َواَْل٬َِْم اْْلِعؽِ َوال٥َْاَلن َّب َواَْلََخاَِم آ٦َ٤َ ةِاَّللٍّ

 [. ُٕٕ]البقرة:اآلية  ىجس..َوال٥ََْفاٞنِيَ 
 (.ٓٗ:اختيار األكٔب ُب شرح حديث اختصاـ اٞنؤل األعلى )ص( ّ)
 (.ٕٗ( اٞنصدر السابق )ص:ْ)
[ ِِّٓاٜنديث مركم عن أنس كعن أيب سعيد كعن عبادة بن الصامت. حديث أنس: أخرجو الرتمذم ] (ٓ)

[، كُب )السنن َُّٖكقاؿ: "ىذا حديث غريب". كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]
[، كالطربا٘ب ُِْٔكابن ماجو ][، ََُِ[. حديث أيب سعيد: أخرجو ابن ٘نيد ]ُُِّٓالكربل( ]

 =[، كقاؿ "صحيح اإلسناد". ككافقو الذىيب. كما أخرجوُُٕٗ[، كاٜناكم ]ُُِْٓب )الدعاء( ]
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 ،بل إٔب اإلخبات كالتواضع ،ٓب يسأؿ مسكنة ترجع للقلة ٍب أنو 
أف ال ٩نعلو من اٛنبارين اٞنتكربين، كأف ال  سأؿ اهلل  فكأنو 

 .(ُ) ذكره البيهقي .ٌن٪نشره ُب زمرة األغنياء اٞنرتف
حيث قاؿ: استعاذتو من  ]الغزإب[ كجرل على قضيتو حجة اإلسبلـ "

 االفتقار إٔب اهلل :ألف الفقر مشرتؾ بٌن معنيٌن: األكؿ ؛الفقر ال تناُب طلب اٞنسكنة
، كىو فقد اٞناؿ اٞنضطر  ،فقر االضطرار :كالثا٘ب .كاالعرتاؼ بالذلة كاٞنسكنة لو
  .(ِ)"فهذا ىو الذم استعاذ منو. كاألكؿ ىو الذم سألو ،د اٝنبزكجائع فق  ،إليو

كهنى  ،اٞنتواضع ال السائل؛ ألنو كره السؤاؿ :كاٞنسكٌن ىنا" : الزرقا٘بقاؿ 
عنو كحرمو على من ٩ند ما يغديو كيعشيو، كاآلثار ُب ىذا كثًنة، كرّنا ظهر ُب بعضها 

سعة كجب شكره عليها،  ه اهلل تعارض، كهبذا التأكيل تتقارب معانيها، فمن آتا
كىي ساقطة  ،كمن ابتلي بالفقر كجب عليو الصرب، إال أف الفرائض تتوجو على الغين

  .(ّ)"عن الفقًن، كللقياـ هبا فضل عظيم، كللصرب على الفقر ثواب جسيم

                                                                                                                                                                    

[. حديث عبادة بن الصامت: أخرجو الطربا٘ب ُب )الدعاء( ُُّّٓالبيهقي ُب )الكربل(  ]=
كالضياء من طريق  (،ُْٗ/ّٖ[، كابن عساكر )ُُُّٓ[، كالبيهقي ُب )السنن الكربل(  ]ُِْٕ]

  [.ِّّالطربا٘ب ]
 [.ُُّّٓ( السنن الكربل، للبيهقي ]ُ)
(، كانظر: حاشية ُّٗ/ْ(، إحياء علـو الدين )ِِٕ/ٖ(، مرعاة اٞنفاتيح )َُِ/ِ( فيض القدير )ِ)

: (. ككذلك قاؿ القاضي تاج الدين السبكي ُّٓ -َّٓ/ِالسندم على سنن ابن ماجو )
فقًننا من اٞناؿ قط، كال كانت حالو حاؿ  ٓب يكن رسوؿ اهلل  "ٚنعت اإلماـ الوالد يقوؿ:

)اللهم أحيين )فقًن، كاف أغىن الناس باهلل قد كفى اهلل دنياه ُب نفسو كعيالو، ككاف يقوؿ ُب قولو: 
إف اٞنراد بو: استكانة القلب، ال اٞنسكنة ال ي ىي نوع من الفقر، ككاف يشدد النكًن على من  (مسكيننا(

(، حاشية السندم ّٕٓ/ِؼ ذلك" انظر: قوت اٞنغتذم على جامع الرتمذم، للسيوطي )يعتقد خبل
 (.َّٓ/ِعلى سنن ابن ماجو )

 (.ّْ/ِ( شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك )ّ)
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بياف ما كاف عليو " :ُب أمثاؿ ىذا اٜنديث : النوكماإلماـ قاؿ 
 عراض عن متاعها كمبلذىا، فيجب على األمة من الزىادة ُب الدنيا كاإل

  .(ُ)"أف يقتدكا، كأف يقتفوا على أثره ُب ٗنيع سًنه
 

                               
 

 
  

                                                             

 (.ٔٓ/ُْ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ّّْ/ٓ(، ٓنفة األحوذم )ِٕٓٔ/ٕ( مرقاة اٞنفاتيح )ُ)
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ر          حث  العاش   المب 
   العمل الصالح ةحبم        
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كىي السبيل  مطلوبة؛ فهي دليل صدؽ الدعول، األعماؿ الصاٜنة ةب  إف  ١ن
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ، عن أيب ىريرة :كُب اٜنديث .اٞنوصل حملبة اهلل 
: (( ِّب إليَّ ا فقد آذنتو بالحرب، وما تقرَّ إف اهلل قاؿ: من عادى لي ولي 

عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليو، وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
 .(ُ)((حتى أحبو

سل: فقاؿ:  :قاؿ للنيب  هلل أف  ا :كجاء ُب اٜنديث
اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترؾ المنكرات، وحب المساكين، وأف تغفر ))

لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قـو فتوفني غير مفتوف، وأسألك حبك وحب 
 عمل وحب)): قولو  .(ِ)((من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك

 تقربين ال ي الصاٜنة األعماؿ أحب إٔب توفقين أف كأسألك أم:(( حبك إلى يقربني
 (ّ)ىذا يدؿ على أنو طالب حملبة العمل حىت يكوف":  قاؿ الطييبحبك.  إٔب

إياه، فينبغي أف ٪نمل اٜنديث على أقصى ما يكوف من احملبة  كسيلة إٔب ١نبة اهلل 
 .(ْ)"ُب الطرفٌن

                                                             

 ( تقدـ.  ُ)
كقاؿ: "حسن صحيح"،  ،[ عن معاذ بن جبل ِّّٓ[، كالرتمذم ]َُِِٗد ]أخرجو أ٘ن (ِ)

كقاؿ: "سألت ١نمد بن إٚناعيل، عن ىذا اٜنديث، فقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح". كما أخرجو 
[. كُب سؤاؿ ىذه احملاب، كىي داخلة ُب صدر الدعاء: ُُّٗ[، كاٜناكم ]ُِٔالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]

 عطف اٝناص على العاـ؛ ٛنبللة شرؼ ىذه اٞنطالب، كقوة االىتماـ هبا.ىو من  ()فعل اٝنًنات()
٬ا حمس :أم: العمل؛ ألف الوسائل ٟنا أحكاـ اٞنقاصد. كقد قاؿ اهلل ( ّ) ُٖ َ َوابَْخ ٬ا اَّللٍّ ُٜ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا اتٍّ ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
يَا أ

٢ُِط٬ ْٙ ٢ٍُّس٣ْ ُت َٓ بِي٩ِ٢ِ ١َ ـَ ي٢ََث وََسا٪ُِػوا ِِف  ـِ ِي٦َ حمس :كقاؿ  [،ّٓ]اٞنائدة: ىجسنَ إََِل٩ِْ ال٬َْ َٝ اَّلٍّ ِ و١َه
ُ
أ

َْٛؽُب 
َ
٣ْ٫ُ أ حَّ

َ
ي٢ََث أ ـِ ٬َن إََِل َرّب٣ُِ٫ِ ال٬َْ ُٖ ٬َن يَبَْخ ُْ ، فالعمل الصاّب ىو السبيل حملبة اهلل [ٕٓ]اإلسراء: ىجسيَْػ

،  :كالدعول ال بد  أف يصدقها العمل، كلبعض اٞنتقدمٌن 
 ىذا لعمرم ُب القياس شنيع       تعصي اإللو كأنت تزعػم حب و  
 إف  احملػػػػػػػب  ٞنن ٪نػػػػػػػػػبُّ مطيع       لو كاف حبُّك صػادقنا ألطعتو  

 .-كقد تقدـ بيانو-       
(، كانظر: مرقاة اٞنفاتيح ٗٓٗ/ّشرح الطييب على مشكاة اٞنصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( ) (ْ)

 (.ّْٔ/ِ(، مرعاة اٞنفاتيح )ِٕٔ/ِ)
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ل ي ال ٪نبها(، (، ك)األعماؿ اكقد تقد ـ بيافي )األعماؿ ال ي ٪نبها اهلل 
  ك)األسباب ال ي تعٌن على ١نبة الطاعات(، كىي من اٞنوضوعات ذات الصلة.

 الطيبة اٜنياة يناؿ أف اٞنؤمن كيكفي جليل، كنفعو عظيمة، ٖنرتو الصاّب كالعمل
جََْث حمس: اآلخرة، قاؿ اهلل  ُبكحسن اٛنزاء  الدنيا، ُب

ُ
ْو أ

َ
ٍؽ أ َٞ ٠َِ٥ َناِْلًا ٦ِْ٤ ذَ َْ  ٦ْ٤َ

٬ُ٢٥َْٓنَ  وَُ٪٬َ  ْضَف٦ِ ٤َا ََك٬ُ٧ا َح
َ
ْسؽَُ٪٣ْ ةِأ

َ
يَِّتًث َونَلَْشؾِي٣ْ٫ٍُّ٨َ أ ٌَ  ىجسُمْؤ٦ٌ٤ِ ٨َُ٢َْ٘طيِي٩ٍُّ٨َ َضَياةً 

 [.ٕٗ]النحل:
كمن ٖنرات ١نبة العمل الصاّب: تيسًن القياـ بو، كاالندفاع ٥نوه برغبة كلذة، كقد 

كمن عبلمة ١نبة اهلل  تقدـ بياف ذلك ُب )األسباب ال ي تعٌن على ١نبة الطاعات(.
  :كقد تقدـ بياف ذلك- (مداكمة العبد على الطاعات)للعبد-. 

 ٣نا كىذا كراىيتو، كعدـ ك١نبتو، فيو الرغبة دليل الصاّب العمل على كاٞنداكمة
ِنبلؼ تركو كالتجاُب عنو؛ فهي ميشًعرة بالتكاسيل عنو كاستثقالو، كما  ، اهلل ٪نبو

ج٣ْ٫ٍُّ حمسبقولو: عن اٞننافقٌن  أخرب اهلل 
َ
اُت٣ْ٫ُ إَِلٍّ أ َٜ َٙ َت٠َ ٣ْ٫ُْ٨٤ِ َج ْٜ ْن ُت

َ
٣ْ٫ُ أ َٓ َو٤َا ٨َ٤َ

٬َن إَِلٍّ وَُ٪٣ْ ََكرُِ٪٬نَ  ُٜ َفاََل َوََل ُح٨ِْٙ ُٞ اَلةَ إَِلٍّ وَُ٪٣ْ  ح٬َُن الهٍّ
ْ
٬َِلِ َوََل يَأ ـُ ِ َوبَِؽ ُؽوا ةِاَّللٍّ َٙ  ىجسَز

 [.ْٓ]التوبة:
 

                              
 

 
 

  



 

243 

 

 
 
 

         

 

ر        حث  الحادي  عش    المب 
 محبة الوالدين          
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إف  ١نبة الوالدين فريضةه مقدسة، ككاجبه إنسا٘ب، كأدبه اجتماعي، تقتضيو 
 الفطرة، كىي أٚنى معا٘ب الربِّ كالوفاء.
الصحبة، كٗنيل الرب كاإلحساف؛ لعظيم ُنسن كإف  الوالدين أحق الناس 

 ة عنايتهما، كحرصهما على راحتك كسعادتك ُب ٗنيع أطوار حياتك.فضلهما، كشد
كجعل طاعتهما كالرب هبما من أفضل  ،اا بالغن بالوالدين اىتمامن  اإلسبلـي  اىتم  كقد 

 د ُب ذلك غاية التشديد.كشد   ،القربات. كهنى عن عقوقهما
 النيب ئلس فقد إليو، كأحبها األعماؿ أعظم كقد جعلى الشارع بر  الوالدين من

 ٍُّب أم؟ قيل، ((الصالة على وقتها))إٔب اهلل؟ قاؿ:  : أم العمل أحب :
 .(ُ)((الجهاد في سبيل اهلل)): ٍب أم؟ قاؿ: قيل ،((ثم بر الوالدين))قاؿ: 

زمة إٔب أف حقوؽ العباد البل   إشارةن  ؛الوالدين على اٛنهاد بر   :كقدـ ُب اٜنديث
يعين: من باب تقدٙب  .(ِ)لى التطوع باٛنهادتقدـ ع (ال ي ىي من فركض األعياف)

: قاؿ ،عبد اهلل بن عمرك  :فرض العٌن على فرض الكفاية. كيدؿ عليو حديث
، ((؟والداؾ أحيّّ ))فاستأذنو ُب اٛنهاد، فقاؿ:  ،جاء رجل إٔب النيب 

 .(ّ)((ففيهما فجاىد))قاؿ: نعم، قاؿ: 
 بإذف طوع ال ٫نرج إال  ىذا ُب جهاد الت(: "شرح السنة)ُب  البغوم  قاؿ

ا، فبل حاجة إٔب إذهنما، كإف ا متعينن فإف كاف اٛنهاد فرضن  .األبوين إذا كانا مسلمٌن
 .منعاه عصا٨نا كخرج

ا، ا كاف اٛنهاد أك تطوعن كإف كاف األبواف كافرين، فيخرج دكف إذهنما، فرضن 
ـو التطوع إذا  ككذلك ال ٫نرج إٔب شيء من التطوعات كاٜنج كالعمرة كالزيارة، كال يص

ا فبل ٪نتاج فيو إٔب إذهنما، كره الوالداف اٞنسلماف أك أحد٨نا إال بإذهنما، كما كاف فرضن 

                                                             

 ( تقدـ.ُ)
 (.ُِٔ/ْانظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، البن رجب )( ِ)
 [.ِْٗٓ[، مسلم ]ِٕٗٓ، ََّْالبخارم ]( صحيح ّ)
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ككذلك ال ٫نرج إٔب جهاد التطوع إال بإذف الغرماء إذا كاف ٟنم عليو دين عاجل، كما 
 .(ُ)"ال ٫نرج إٔب اٜنج إال بإذهنم، فإف تعٌن عليو فرض اٛنهاد ٓب يػيعىرٍِّج على اإلذف

على اإلحساف بالقوؿ  الرب يطلقكاجب على كل مسلم كمسلمة. ك الوالدين  كبرُّ 
اللٌن اللطيف الداؿ على الرفق كاحملبة، كْننب غليظ القوؿ اٞنوجب للنفرة، كاقرتاف ذلك 

 .(ِ)بالشفقة كالعطف كالتودد كاإلحساف باٞناؿ كغًنه من األفعاؿ الصاٜنات
ا بالقوؿ اللٌن الداؿ على الرفق هبما كاحملبة يكوف بر الوالدين باإلحساف إليهمك 

، كّنناداهتما بأحب األلفاظ إليهما، كيا أمي كيا أيب، كليقل ٟنما ما -كما تقدـ-ٟنما 
٪نتاجاف إليو من أمور دينهما،  ينفعهما ُب أمر دينهما كدنيا٨نا، كيعلمهما ما

ما ُب فعل ٗنيع ما بكل ما عرؼ من الشرع جوازه، فيطيعه :كليعاشر٨نا باٞنعركؼ. أم
يأمرانو بو، من كاجب أك مندكب، كُب ترؾ ما ال ضرر عليو ُب تركو، كال ٪ناذيهما ُب 

 لضركرة ٥نو ظبلـ، كإذا دخل عليهما ال ٩نلس  عن التقدـ عليهما، إال  اٞنشي، فضبلن 
ا أك  بإذهنما، كال يستقبح منهما ٥نو البوؿ عند كرب٨ن بإذهنما، كإذا قعد ال يقـو إال  إال  

 .(ّ)ٞنا ُب ذلك من أذيتهما ؛مرضهما
، كىو أمر يسًن على من " :قاؿ ابن عبد الرب  كبر الوالدين فرض الـز

يسره اهلل لو. كبر٨نا: خفض اٛنناح، كلٌن الكبلـ، كأال ينظر إليهما إال بعٌن احملبة 
 كاإلجبلؿ، كال يعلو عليهما ُب مقاؿ، إال أف يريد إٚناعهما، كيبسط أيديهما ُب

 نعمتو، كال يستأثر عليهما ُب مطعمو كال مشربو. 

                                                             

(. "كلو منعو أبواه الكافراف عن اٝنركج للجهاد الكفائي، ٢نافة ّٖٕ/َُانظر: شرح السنة، للبغوم )( ُ)
ذلك، كال ٫نرج إال بإذهنما برنا هبما كطاعة ٟنما،  عليو، كمشقة ٟنما ِنركجو كتركهما، فعند اٜننفية: ٟنما

إال إذا كاف منعهما لو لكراىة قتاؿ أىل دينهما، فإنو ال يطيعهما ك٫نرج لو" اٞنوسوعة الفقهية الكويتية 
 (.َِِ/ّ(، حاشية ابن عابدين )ٔٔ/ٖ)

(، َُٔ/ِحجر اٟنيتمي ) (، الزكاجر عن اقرتاؼ الكبائر، البنّٔ/ٖانظر: اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )( ِ)
 (.َِٗ/ِالفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القًنكا٘ب )

 (.َِٗ/ِ(، الفواكو الدكا٘ب )ّٔ/ٖاٞنوسوعة الفقهية الكويتية ) (ّ)
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كال يتقدـ أحد أباه إذا مشى معو، كال يتقدمو ُب القوؿ ُب ٠نلسو، فيما يعلم أنو 
 أكٔب بو منو.

 يسعى ُب مسرهتما ّنبلغ طاقتو.ك كيتوقى سخطهما َنهده، 
كإدخاؿ الفرح عليهما من أفضل أعماؿ الرب. كعليو أف يسرع إجابتهما إذا  

دعواه، أك أحد٨نا، فإف كاف ُب الصبلة النافلة خففها كْناكز فيها، كأسرع إجابتهما. 
 .(ُ)"ا كر٬نن  قوالن كال يقل ٟنما إال  

بكوهنما مسلمٌن، بل  ، كال ٫نتصُّ -كما سبق بيانو- عٌنو  بالوالدين فرضي  الربُّ ك 
ما ٓب  -نا ميٍشرًكىٌٍن كلو كا-٨نا كاإلحساف إليهما برُّ  كافرين ٩نبي أك  حىت لو كانا فاسقٌن 

ْن تُْْشَِك ِِب ٤َا حمس :فقاؿ يأمرا بشرؾ أك ارتكاب معصية 
َ
ِإَوْن َساَ٪َػاَك لََعَ أ

ُْٓؽوً٘ا جَْيا ٤َ ٥َ٫ُْٓا وََناِضت٥َ٫ُْا ِِف الَّ ٍِ َٝ ة٩ِِ ٣ٌْ٢ِْ ٘اََل حُ َ  [.ُٓ]لقماف:  ىجس١َيَْؿ ل
َ حمس : اهلل قاؿك  ِي٦َ ل ٦ِ اَّلٍّ َْ  ُ اح٬ُ٢ُِك٣ْ ِِف اّلِي٦ِ َول٣َْ َُيْؽُِس٬ُك٣ْ ََل َح٫َْ٨اُز٣ُ اَّللٍّ َٜ ٣ْ ُح

ٍِنيَ  ِف ْٜ َ ُُيِبَّ ال٥ُْ ٬ا إََِل٣ْ٫ِْ إِنٍّ اَّللٍّ ٍُ ِف ْٜ وُ٪٣ْ َوُت ْن َتََبَّ
َ
 [.ٖ]اٞنمتحنة: ىجس٦ْ٤ِ دِيَارُِك٣ْ أ

قالت: قدمت علي أمي  ،عن أٚناء بنت أيب بكر  :كُب )الصحيح(
كمدهتم مع أبيها،  ؿ اهلل كىي مشركة ُب عهد قريش، إذ عاىدكا رسو 

: يا رسوؿ اهلل إف أمي قدمت علي كىي فقلت ،فاستفتت رسوؿ اهلل 
 .(ّ)((نعم صليها))أفأصلها؟ قاؿ:  (ِ)راغبة

 .ىذا كُب الدعاء بالر٘نة الدنيوية للوالدين غًن اٞنسلمٌن حاؿ حياهتما خبلؼ
 . ذكره القرطيب

ْن حمس: ولو ا إٔب قاستنادن  ؛أما االستغفار ٟنما فممنوع
َ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا أ ٤َا ََكَن ل٨٢ٍَِِّبِّ َواَّلٍّ
ْنَطاُب اْْلَِطي٣ِ 

َ
ج٣ْ٫ٍُّ أ

َ
َ ل٣ْ٫َُ أ ِْٓػ ٤َا حَبنَيٍّ وَِل ُْٛؽَّب ٦ْ٤ِ بَ

ُ
ُِْٖٙؽوا ل٥ُْ٢ِْْشِكنَِي َول٬َْ ََك٬ُ٧ا أ  ىجسيَْفخَ

كاستغفار بعض  ،لعمو أيب طالب فإهنا نزلت ُب استغفاره  [؛ُُّ]التوبة:
                                                             

 (.ُُّٖ -ُُّٕ/ِالكاُب ُب فقو أىل اٞندينة ) (ُ)
عناه: طامعة فيما أعطيها من ٗنلة حالية: أم: راغبة عن اإلسبلـ ككارىة لو. كقيل م ()كىي راغبة()( ِ)

 اإلحساف كحريصة عليو.
  [.ٕٗٗٓ، ُّّٖالبخارم ]( صحيح ّ)
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ألبويو اٞنشركٌن. كانعقد اإلٗناع على عدـ االستغفار ٟنما بعد كفاهتما الصحابة 
أما االستغفار لؤلبوين الكافرين حاؿ  كحرمتو، كعلى عدـ التصدؽ على ركحهما.

 .(ُ)اٜنياة فمختلف فيو؛ إذ قد يسلماف
بصدؽ الدعاء ٟنما، فيكوف  بعد كفاهتماكأما اإلحساف إٔب الوالدين اٞنسلمٌن 

، كاإلحساف إٔب من كاف من ، كإنفاذ عهود٨نا، كحفظ كصيتهما(ِ)ة عنهماكأداء الصدق
 ، ك٥نو ذلك.أىل كد٨نا كمعارفهما

فمن  ك٨نا من جنس العبد.. ،الوالدين أمر العباد ّنراعاة حقِّ  اٜنق   إف   :كيقاؿ"
 .(ّ)"ربو؟  لو أف يقـو ُنقِّ جنسو أٗب   عجز عن القياـ ُنقِّ 

                                                             

(، الفواكو الدكا٘ب ِْٓ/َُ(، كانظر: اٛنامع ألحكاـ القرآف، للقرطيب )ٔٔ/ٖ( اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )ُ)
 (.ُّٔ/ٔ(، شرح إحياء علـو الدين )ُْٕ/ْ(، الشرح الصغًن كحاشية الصاكم عليو )ّْٖ/ِ)

: إف أمي افٍػتيًلتىٍت نفسها، كأظنها لو : أف رجبلن قاؿ للنيب عن عائشة  :اٜنديث( كُب ِ)
[، مسلم ُّٖٖ. صحيح البخارم ]()نعم()تكلمت تصدقت، فهل ٟنا أجر إف تصدقت عنها؟ قاؿ: 

: إف أمو توفيت أينفعها إف [، كعن ابن عباس: أف رجبلن قاؿ لرسوؿ اهلل ََُْ]
، قاؿ: فإف ٕب ٢نرافنا كأشهدؾ أ٘ب قد تصدقت بو عنها. صحيح البخارم ()نعم()قاؿ: تصدقت عنها؟ 

: )افتلتت نفسها(: "ضبطناه: نفسها كنفسها بنصب السٌن [. قاؿ اإلماـ النوكم َِٕٕ]
كرفعها فالرفع على أنو مفعوؿ ما ٓب يسم فاعلو، كالنصب على أنو مفعوؿ ثاف. قاؿ القاضي: أكثر 

نصب. كقولو: )افتلتت( بالفاء ىذا ىو الصواب الذم ركاه أىل اٜنديث كغًنىم. قالوا: ركايتنا فيو ال
كمعناه: ماتت فجأة. ككل شيء فعل ببل ٕنكث فقد افتلت كيقاؿ افتلت الكبلـ كاقرتحو كاقتضبو إذا 
ارْنلو. )كأظنها لو تكلمت( أم: لو قدرت على الكبلـ". انظر: شرح اإلماـ النوكم على صحيح 

(، حاشية السندم على سنن ابن ِٖٕ/ّ(، كانظر: إكماؿ اٞنعلم، للقاضي عياض )ٖٗ/ٕ)مسلم 
(. ك")اٞنخراؼ(: بكسر اٞنيم كسكوف اٝناء اٞنعجمة، كُب آخره فاء، كىو اسم للحائط؛ َُٔ/ِماجو )

فلذلك انتصب على أنو عطف بياف، ككقع ُب ركاية عبد الرزاؽ: )٢نرؼ( بدكف ألف. قاؿ القزاز: 
ؼ(: ٗناعة النخل، بفتح اٞنيم كبكسرىا: الزنبيل الذم ٫نرتؼ فيو الثمار. كقاؿ ابن األثًن: )اٞنخرا

)اٞنخراؼ(: الثمرة ٚنيت ٢نرافنا؛ ٞنا  ى الرطب. كقاؿ اٝنطايب:)اٞنخرؼ( بالفتح يقع على النخل، كعل
اث، كيقاؿ: ٩نتين من ٖنارىا، كما يقاؿ: امرأة مذكار. قاؿ: كقد يستوم ىذا ُب نعت الذكور كاإلن

)اٞنخراؼ(: الشجرة كىو الصواب، كتكلموا فيو كثًننا. كاٜناصل أف )اٞنخراؼ( ىنا: اسم حائط سعد 
 (.ِٓ/ُْ، لئلماـ العيين )ن عبادة كما ذكرنا". عمدة القارماب

 (.ّْْ/ِانظر: لطائف اإلشارات ) (ّ)
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الولد أىل  إف َأبَػرَّ اْلِبرّْ صلةُ (: ))الصحيح)ففي  صلة أىل كد٨نا، :كمن بر٨نا
 .(ُ)((ود أبيو

 فإف غاب أك مات ٪نفظ أىل كده ك٪نسن إليهم، فإنو من ٕناـ اإلحساف إليو.
كقد سلك القرآف الكرٙب مسلكنا عاطفيًّا لئلقناع بضركرة اإلحساف إٔب الوالدين، 

إرضاعها، كصو رى للمؤمن مر ة أخرل  فصو رى ما تعانيو األـ ُب ٘نلها كُب كالدهتا كُب
أعين: حالة الكرب -منظرىا كقد شاب رأسها كا٥نىن ظهرىا، كخص ىذه اٜنالة 

لتغًن  أكثر من ذم قبل؛ ألهنا اٜنالة ال ي ٪نتاجاف فيها إٔب برهبالذكر؛  -كالشيخوخة
٣نا ألزمو فألـز ُب ىذه اٜنالة من مراعاة أحواٟنما أكثر  .اٜناؿ عليهما بالضعف كالكرب

ما  ألنو ؛من قبل  عليو، فيحتاجاف أف يلي منهما ُب الكرب ما كاف صارا كبلًّ قد يظنُّ أهن 
فطوؿ اٞنكث  :افلذلك خص ىذه اٜنالة بالذكر. كأيضن  ؛٪نتاج ُب صغره أف يليا منو

 .كيكثر الضجر فيظهر غضبو على أبويو ،ك٪نصل اٞنلل ،للمرء يوجب االستثقاؿ عادة
ا ال ْند نظًننا لو ُب  كأك د القرآف الكرٙب على ضركرة اإلحساف إٔب الوالدين تأكيدن

بعبادتو كتوحيده كجعل بر  الوالدين مقركننا  الديانات األخرل، فقد أمر اهلل 
ُتُػوا إَِلٍّ إِيٍّاهُ حمس: بذلك، كما قرف شكره بشكر٨نا. قاؿ اهلل  ْٓ َلٍّ تَ

َ
َٝ أ َوَََٛض َربَّ

ي٦ِْ إِضْ  َٝ حمسكقاؿ:  [،ِّ]اإلسراء: ىجسَفا٧ًاَوبِال٬َْاِلَ يْ ْؽ َِل َول٬َِاِلَ ُٟ ِن اْك
َ
كمع ما  [.ُْ]لقماف: ىجسأ

ذكرتي من ذلك اٞنسلك العاطفي من حيث ضركرة اإلحساف كالطاعة، إال  أنو بٌن 
طاعة الوالدين ال تراعى ُب ركوب  حدكد تلك الطاعة، فليست تلك الطاعة مطلقة، ف

كتستحسن ُب ترؾ الطاعات  ،ـ طاعتهما ُب اٞنباحاتكال ُب ترؾ فريضة، كتلز  ،كبًنة
٣ٌْ٢ِْ ٘اََل حمس: . قاؿ اهلل (ِ)كبةنداٞن َٝ ة٩ِِ  َ ْن تُْْشَِك ِِب ٤َا ١َيَْؿ ل

َ
ِإَوْن َساَ٪َػاَك لََعَ أ

ُْٓؽوً٘ا جَْيا ٤َ ٥َ٫ُْٓا وََناِضت٥َ٫ُْا ِِف الَّ ٍِ    [.ُٓ]لقماف: ىجسحُ

                                                             

 [.ِِٓٓ(  صحيح مسلم ]ُ)
(، تفسًن الثعاليب )اٛنواىر ْٔ/ُْ(، تفسًن القرطيب )ّْٗ/ْ) انظر: تفسًن ابن عطية )احملرر الوجيز(،( ِ)

 (.ُِّ/ْاٜنساف( )
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 معصية كمرضاهتما: طاعتهما عن كاٝنركج الوالدين، عقوؽ القرآف اعترب كقد
ي٩ِْ َول٣َْ يَُس٦ْ حمس : ٪نٍن عن قاؿ  حيث كتكربنا كشقاء، ا ة٬َِاِلَ َوبَؽًّ

ا ِهيًّ َْ اًرا  اًرا حمس :كقاؿ عن عيسى  [،ُْ]مرٙب: ىجسَستٍّ ٢ِّْن َستٍّ َٓ ِِت َول٣َْ َُيْ ا ة٬َِاِلَ َوبَؽًّ
ا عقوبتها ُب  يعجل اهلل  من أعظم الذنوب ال يفعقوؽ الوالدين  [.ِّ]مرٙب: ىجسَكِٜيًّ

الدنيا قبل اآلخرة، فهو نكراف للجميل، ككفراف بالنعمة، كمقابلةه لئلحساف باإلساءة، 
 يالبغ :الدنيا يباباف معجالف عقوبتهما ف)) :قاؿ رسوؿ اهلل 

  .(ُ)((والعقوؽ
كال سيما ُب حاؿ -كاٜناصل أف ١نبة الوالدين كما تقتضيو من الوفاء ٟنما 

 من أعظم أنواع الرب، كىي من أكجب اٜنقوؽ، كأقدس الواجبات.. -لكربالشيخوخة كا
ك٣نا يؤسف ما ٪نصل من عقوؽ األكالد، أك من تفضيلو للزكجة على األـ ُب العطاء 

يشرتم لزكجتو كالربِّ كاحملبة، فمن ذلك: تقدٙب كبلـ زكجتو على كبلـ أمو، ككذلك من 
اختار األردأ كما قيمتو أقل ٣نا اشرتاه ألمو، ما ال يشرتم ألمو، كإف اشرتل ألمو  -مثبلن –

 اٛنحود كنكراف اإلحساف. كذلك من
 وىاؾ إجماؿ مقتضيات محبة الوالدين في حياتهما:

 طاعتهما ُب غًن معصية. – ُ
 اإلحساف إليهما ُب ٗنيع األحواؿ. – ِ
 التواضع ٟنما، كلٌن الكبلـ، كالتزاـ األدب معهما. – ّ
 النفقة عليهما. – ْ
 استئذاهنما ُب اٛنهاد الكفائي، كُب السفر كغًنه. – ٓ
 إرضاؤ٨نا باإلحساف إٔب من ٪نباف. – ٔ
 إبرار قسمهما. – ٕ
 عدـ شتمهما أك التسبب ُب ذلك. – ٖ

                                                             

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: البخارم ُب )األدب َّٕٓأخرجو اٜناكم ] (ُ)
 .()كباباف يعجبلف ُب الدنيا البغي كقطيعة الرحم()[ بلفظ: ٖٓٗاٞنفرد( ]
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 أما إجماؿ مقتضيات محبة الوالدين بعد موتهما فهي على النحو التالي:
 الصبلة عليهما. – ُ
 االستغفار ٟنما. – ِ
 إنفاذ عهد٨نا. – ّ
 .أىل كد٨ناأرحامهما ك صلة  - ْ
 .الصدقة عنهما  -ٓ
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ةي كاإلخاء، يهدؼ اإلسبلـ إٔب بناء ٠نتمعو إسبلميٍّ مرتاحم متعاطف، تسوديه احملب  
صلتهم  :كىو ّنعىن، كقد أكجبى الشارعي: بر  األرحاـ،  كالعطاءاٝنًن كيهيمن عليو حبُّ 

كاحملبة أعظم أنواع كالقياـ على حاجاهتم كمواساهتم.  ،كتفقد أحواٟنم ،كاإلحساف إليهم
 :الرب، كىي تقتضي ما تقدـ من أكجو اإلحساف، كما سيأٌب بيانو. قاؿ اهلل 

ْن ح٬َّ١٬َُا وُُس٬َ٪ُس٣ْ حمس
َ
ِ َواَْل٬َِْم ١َيَْؿ ا١َِْبٍّ أ ْٖؽِِب َو١َِس٦ٍّ ا١َِْبٍّ ٦ْ٤َ آ٦َ٤َ ةِاَّللٍّ ِٛت٠ََ ال٥َْْْشِِق َوال٥َْ

ْؽَّب َواَْلََخاَِم  ُٜ ثِ َوا١َِْٟخاِب َوانلٍّبِينَِّي َوآَِت ال٥َْاَل لََعَ ُضّت٩ِِ ذَوِي ا١ْ َٟ
ِ اْْلِعؽِ َوال٥َْاَلن

َ حمس [،ُٕٕ]البقرة:اآلية  ىجس..َوال٥ََْفاٞنِيَ  ٬ا اَّللٍّ ُٜ رَْضامَ َواتٍّ
َ
ِي تََفاَءل٬َُن ة٩ِِ َواْْل  [،ُ]النساء: ىجس اَّلٍّ

َ حمس كال تقطعوىا. ،كاتقوا إضاعة حق األرحاـ، فصلوىا بالرب كاإلحساف :أم َواْخُتُػوا اَّللٍّ
ْؽَّب َواَْلََخاَِم َوال٥ََْفاٞنِِي َوا ُٜ ي٦ِْ إِْضَفا٧ًا َوبِِؼي ا١ْ ْْلَارِ ذِي َوََل تُْْشُِك٬ا ة٩ِِ َكيْئًا َوبِال٬َْاِلَ

ْح٥َا٧ُُس٣ْ 
َ
ْج أ َٟ بِي٠ِ َو٤َا َم٢َ اِضِب ةِاْْل٨َِْب َواة٦ِْ الفٍّ ْؽَّب َواْْلَارِ اْْل٨ُُِب َوالهٍّ ُٜ  ىجسا١ْ

ْؽَّب حمس [،ّٔ]النساء: ُٜ ْػِل َواْْلِْضَفاِن ِإَويخَاءِ ذِي ا١ْ َٓ ُمُؽ ةِا١ْ
ْ
َ يَأ َوآِت حمس [،َٗ]النحل: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

 ْ ٩ُ َوال ٍّٜ ْؽَّب َض ُٜ بِي٠ِ َذا ا١ْ  [. ِٔ]اإلسراء: ىجس٥ِْفٟنَِي َواب٦َْ الفٍّ
فإف صلة الرحم  ؛تعلموا من أنسابكم ما تصلوف بو أرحامكم)) كُب اٜنديث:

  .(ُ)((منسأة في األثر ،مثراة في الماؿ ،محبة في األىل

                                                             

[، ٖٖٖٔيب ىريرة، كعن العبلء بن خارجة. حديث أيب ىريرة: أخرجو أ٘ند ]( اٜنديث مركم عن أُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ِْٖٕ[، كقاؿ: "غريب". كأخرجو أيضنا: اٜناكم ]ُٕٗٗكالرتمذم ]

(: "رجالو قد ُِٓ/ٖ[. قاؿ اٟنيثمي )ُٕٔككافقو الذىيب. حديث العبلء بن خارجة: أخرجو الطربا٘ب ]
من الث راء، كىو  -مىٍفعىلىةه -: بفتح اٞنيم كسكوف اٞنثلثة. كُب )النهاية(: مىثٍػرىاة: (ة ُب اٞناؿ()مىثٍػرىا)كثقوا". ك

مىٍفعىلىةه من الن سىاء، كىو  -بفتح اٟنمزة- ()مىٍنسىأىةه()الكثرة، أم: سبب لكثرة اٞناؿ، كىو خرب ثاف. 
لتأخًن األجل كموجب لزيادة أم: سبب  أم: األجل، كاٞنعىن: -ٌنبفتحت–: ()ُب األثر()التأخًن. 

العمر، كقيل: باعث دكاـ كاستمرار ُب النسل، كاٞنعىن: أف ٬نن الصلة يفضي إٔب ذلك. كٚنى األجل أثرنا؛ 
ُب )العارضة(: أما )احملبة( فاإلحساف إليهم، كأما  ألنو يتبع العمر. قاؿ أبو بكر ابن العريب 

(، ُُُ/ٖذكر. انظر: عارضة األحوذم، البن العريب ))النسأ ُب األثر( فبتمادم الثناء عليو كطيب ال
(، النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، مادة: ِِٓ/ّ(، فيض القدير )َِّٗ/ٕكانظر: مرقاة اٞنفاتيح )

  (.َُِ/ُ)ثرا( )
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إف اهلل خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقو، قالت الرحم: ىذا مقاـ ))
عم، أما ترضين أف أصل من وصلك، وأقطع من العائذ بك من القطيعة، قاؿ: ن

: قاؿ رسوؿ اهلل ، ((قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قاؿ: فهو لك

٬ا حمس: وا إف شئتمؤ فاقر )) ُٓ ِ ٍّ َٜ ْرِض َوُت
َ
ِفُػوا ِِف اْْل ْٙ ْن ُت

َ
ُْخ٣ْ أ َفيُْخ٣ْ إِْن ح٬َََلٍّ َْ َذ٠ْ٫َ 

رَْضا٤َُس٣ْ 
َ
و ينسأ لو في أثره، من سره أف يبسط لو في رزقو، أ. ))(ُ)(([ِِ]١نمد: ىجسأ

 .(ِ)((فليصل رحمو
 فهذه ثبلث فوائد لصلة الرحم: 

 .احملبة بٌن األىل -ُ
 .الزيادة ُب اٞناؿ -ِ
 التأخًن ُب األجل.  -ّ
 قاؿ: أخرب٘ب عن عمل يدخلين اٛننة؟ فقاؿ أف رجبلن  عن أيب أيوب ك 
 ،وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة ،اتعبد اهلل ًل تشرؾ بو شيئً )) :النيب 

  ؛ لبياف أ٨نيتها.فصلة الرحم ىنا جاءت مع الصبلة كالزكاة .(ّ)((الرحموتصل 
، كمن أسباب العقاب ُب اآلخرة، للعبد  من موانع ١نبة اهلل قطيعة األرحاـك 

 حمس: قاؿ اهلل 
َ
ُ ة٩ِِ أ َمَؽ اَّللٍّ

َ
٬َُٓن ٤َا أ ٍَ ْٜ ِْٓػ ٤ِيَرا٩ِِٛ َويَ ِ ٦ْ٤ِ َب ُي٬َن َخ٫َْػ اَّللٍّ ُٜ ِي٦َ َح٨ْ ْن اَّلٍّ

ونَ  َٝ ُ٪٣ُ اْْلَاِْسُ ِ و١َه
ُ
رِْض أ

َ
ِفُػوَن ِِف اْْل ْٙ  :كقاؿ  [،ِٕ]البقرة: ىجسي٬َُن٠َ َويُ

ْن ي٬َُن٠َ حمس
َ
ُ ة٩ِِ أ َمَؽ اَّللٍّ

َ
٬َُٓن ٤َا أ ٍَ ْٜ ِْٓػ ٤ِيَرا٩ِِٛ َويَ ِ ٦ْ٤ِ بَ ُي٬َن َخ٫َْػ اَّللٍّ ُٜ ِي٦َ َح٨ْ َواَّلٍّ

 ْٓ َٝ ل٣ُ٫َُ ال٢ٍّ ِ و١َه
ُ
رِْض أ

َ
ِفُػوَن ِِف اْْل ْٙ ارِ َويُ ٬ُء الٍّ ـُ  :كقاؿ  [،ِٓ]الرعد: ىجس٨َُث َول٣ْ٫َُ 

رَْضا٤َُس٣ْ حمس
َ
٬ا أ ُٓ ِ ٍّ َٜ رِْض َوُت

َ
ِفُػوا ِِف اْْل ْٙ ْن ُت

َ
ُْخ٣ْ أ َفيُْخ٣ْ إِْن ح٬َََلٍّ َْ ِي٦َ  >1َذ٠ْ٫َ  َٝ اَّلٍّ ِ و١َه

ُ
أ

ةَْهارَُ٪٣ْ 
َ
ْخََم أ

َ
٣ْ٫ُ َوأ َن٥ٍّ

َ
ُ َ٘أ ٣ُ٫ُ٨َ اَّللٍّ َٓ  [.ِّ-ِِ]١نمد: ىجس=١1َ

                                                             

 [.ِْٓٓ[، مسلم ]ٕٖٗٓ( صحيح البخارم ]ُ)
سيعو ككثرتو، كقيل: [. ك)بسط الرزؽ(: تو ِٕٓٓ[، مسلم ]ٖٔٗٓ، ٖٓٗٓ، َِٕٔ( صحيح البخارم ]ِ)

 الربكة فيو. )ينسأ(: يؤخر. )أثره(: بقية عمره.
 [.ُّ[، مسلم ]ّٖٗٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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عن رجل من خثعم قاؿ: أتيت النيب  ، عن قتادة كُب اٜنديث:
  كىو ُب نفر من أصحابو قاؿ: قلت: أنت الذم تزعم أنك رسوؿ اهلل؟

إيماف ))قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أم األعماؿ أحب إٔب اهلل؟ قاؿ:  ،((نعم))قاؿ: 
ا قاؿ: قلت: ي ،((ثم صلة الرحم))قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ قاؿ:  ،((باهلل

قاؿ: قلت: يا رسوؿ  ،((اإلشراؾ باهلل))رسوؿ اهلل، أم األعماؿ أبغض إٔب اهلل؟ قاؿ: 
فقد جاءت قطيعة الرحم ىنا  مع  .(ُ)اٜنديث((..ثم قطيعة الرحم))اهلل، ٍب مو؟ قاؿ: 

 لبياف خطرىا، كعظيم أثرىا. ؛كبعد الشرؾ باهلل  ،األعماؿ ال ي يبغضها اهلل 
 . (ِ)((لجنة قاطعًل يدخل اكُب اٜنديث: ))

ىا كاجب، كقطيعتها ١نرمة ُب األرحاـ كبر   فهذه النصوص تدؿ على أف صلةى 
ترؾ اٟنجر، كالصلة بالكبلـ  :اٛنملة، إال أهنا درجات بعضها أرفع من بعض، كأدناىا

 السبلـ.ك 
. كقيل:   كاختلفوا ُب الرحم، فقيل: كلُّ " كارث. كقيل: ىو كلُّ ذم رحم ١نـر

تشريك ذكم القرىب ُب اٝنًنات، كىو  :ا أك غًنه، ككصل الرحمف ١نرمن القريب، سواء كا
 .(ّ)"كبالزيارة ك٥نوىا ،كباٝندمة ،قد يكوف باٞناؿ

 ،كال خبلؼ أف صلة الرحم كاجبة ُب اٛنملة" : قاؿ القاضي عياض
كلكن الصلة درجات بعضها  ،كاألحاديث ُب الباب تشهد ٟنذا .كقطيعتها معصية كبًنة

  .-كلو بالسبلـ-كصلتها بالكبلـ  ،ترؾ اٞنهاجرة :كأدناىا ،أرفع من بعض
 لوك  .مستحب :كمنها ،كاجب :فمنها ،ك٫نتلف ذلك باختبلؼ القدرة كاٜناجة
كلو قصر عما يقدر عليو كينبغي  .اقاطعن  :كصل بعض الصلة كٓب يصل غايتها ال يسمى

 ]كما تقدـ[، اكاختلفوا ُب حد الرحم ال ي ْنب صلته :قاؿ .كاصبلن  :لو ال يسمى

                                                             

 تقدـ. ( ُ)
[. أم: قاطع رحم. كاٞنراد بو ىنا: من استحل  القطيعة، أك ِٔٓٓ[، مسلم ]ْٖٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)

 قطيعتو.أم  قاطع. كاٞنراد: ال يدخلها قبل أف ٪ناسب كيعاقب على 
 (.ُُٖ/ ُُ( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، للعيين )ّ)
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 ،ا كاآلخر أنثى حرمت مناكحتهماىو كل رحم ١نـر ُنيث لو كاف أحد٨نا ذكرن  :فقيل
بتحرٙب  :كاحتج ىذا القائل .كال أكالد األخواؿ ،أكالد األعماـ :فعلى ىذا ال يدخل

كجواز ذلك ُب بنات األعماـ  ،أك خالتها ُب النكاح ك٥نوه ،اٛنمع بٌن اٞنرأة كعمتها
يستوم احملـر  ،ىو عاـ ُب كل رحم من ذكم األرحاـ ُب اٞنًناث :لكقي .كاألخواؿ

 ىذا كبلـ القاضي .(ُ)((ثم أدناؾ أدناؾ)) :كيدؿ عليو قولو  ،كغًنه
"(ِ). 

 :ك٣نا يدؿ عليو ،كىذا القوؿ الثا٘ب ىو الصواب" :قاؿ اإلماـ النوكم 
رُّ الِبرّْ أف َيِصَل َأبػَ )) :كحديث ،(ّ)((افإف لهم ذمة ورحمً )) :اٜنديث ُب أىل مصر

 .  (ٓ)"كاهلل أعلم ،مع أنو ال ١نرمية (ْ)((أىل ُودَّ أبيوالرَّجُل 
 يلكتز  ،كتوثق عيرل القرابة ،كتزيد احملب ة ،صلة الرحم تقوم اٞنود ةكاٜناصل أف 

ألىلو كأقاربو فلن ينتفع  امن ٓب يك نافعن كالصلة مصلحة لؤلحواؿ، ف .العداكة كالٌشحناء
  من باب أكٔب.بو غًنىم 

كلٌن ُب اٞنعاملة، إٔب  ،كأبواهبا متعدِّدة، فمن بشاشةو عند اللقاءكطرقها ميسرة، 
كمواساة ُب األتراح، كإحساف  ،مشاركة ُب األفراحك كطبلقة ُب الوجو،  ،طيب ُب القوؿ

كاٞنعىن اٛنامع لذلك  كنصح كصفح، كعيادة للمريض. إٔب احملتاج، كبذؿ للمعركؼ، 

                                                             

، قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل من [ عن أيب ىريرة ِْٖٓ( كٕناـ اٜنديث ُب )صحيح مسلم( ]ُ)
 .()أمك، ٍب أمك، ٍب أمك، ٍب أبوؾ، ٍب أدناؾ أدناؾ()أحق الناس ُنسن الصحبة؟ قاؿ: 

 (.ُُّ/ُٔإلماـ النوكم على صحيح مسلم )(، شرح اَُ/ٖ، للقاضي عياض )( إكماؿ اٞنعلمِ)
: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  [ عن أيب ذر ِّْٓ(  كٕناـ اٜنديث ُب )صحيح مسلم( ]ّ)

)إنكم ستفتحوف مصر، كىي أرض يسمى فيها القًناط، فإذا فتحتموىا فأحسنوا إٔب أىلها، فإف ٟنم )
. (جلٌن ٫نتصماف فيها ُب موضع لبنة، فاخرج منها()ذمة كصهرنا، فإذا رأيت ر )، أك قاؿ: (ذمة كر٘ننا(

)القًناط(: قاؿ العلماء: القًناط جزء من أجزاء الدينار كالدرىم كغًن٨نا، ككاف أىل مصر يكثركف من 
استعمالو كالتكلم بو. )ذمة(: الذمة ىي: اٜنرمة كاٜنق، كىي ىنا ّنعىن: الذماـ. )كر٘ننا(؛ لكوف ىاجر 

 منهم. ا(؛ لكوف مارية أـ إبراىيم أـ إٚناعيل منهم. )كصهرن 
 [.ِِٓٓ( صحيح مسلم ]ْ)
 (.ُُّ/ ُٔ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ٓ)
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صلة الرحم أمارةه على ؛ فإف ما أمكن من اٝنًن، كدفع ما أمكن من الشركلِّو: إيصاؿ 
قطيعة الرحم سببه كما أف كحسن الوفاء.   ،كطيب اٞننبت ،كسعة األفق ،كـر النفس
كما أهنا سبب ُب سخط اهلل ،  كالغمِّ  ٠نلبة للهمِّ ك ؽ، عف كالتفرُّ كالض   ،غارللذلة كالص  
 . 

لكن ال   -ا ُب النفوسمغركزن كإف كاف - عمتاع كالنِّ ة األقارب كالعشًنة كاٞن١نب  ك 
ـ  كشرعو كاٛنهاد ُب   كرسولو اهلل  ها على حبِّ حبُّ ينبغي أف يقد 

 سبيلو.
ْزَواُسُس٣ْ حمس: اهلل قاؿ 

َ
ب٨َْاؤُُز٣ْ ِإَوْع٬َا٧ُُس٣ْ َوأ

َ
٠ُْٛ إِْن ََكَن آةَاؤُُز٣ْ َوأ

ْم٬َاٌل اْرَْتَْذُخ٬٥َُ٪ا وَ 
َ
ِلَْيحُُس٣ْ َوأ َْ َضبٍّ َو

َ
َفاَدَ٪ا َوَمَفاِز٦ُ حَؽَْى٬َْج٫َا أ َٞ َِتَاَرةٌ ََتَْل٬َْن 
ُ ََل حَ  ِ َواَّللٍّ ْمؽِه

َ
ُ ةِأ ِِتَ اَّللٍّ

ْ
بٍُّه٬ا َضِتٍّ يَأ بِي٩ِ٢ِ َذَْتَ ـَ ٬َِلِ وَِس٫َاٍد ِِف  ـُ ِ َوَر ٫ِْػي إََِلُْس٣ْ ٦َ٤ِ اَّللٍّ

ٜنِيَ  ـِ ا َٙ ٬َْم ا١ْ َٜ  [.ِْ]التوبة:  ىجسا١ْ
دين الفطرة أنو ٓب يذـ حب األىل كاألقارب كاألزكاج، ُب  من ر٘نة اهلل ف

كإ٧نا  ذلك؛ ألهنا من احملبة الطبيعية، كال حب اٞناؿ كالكسب كاالْنار، كٓب ينو عن
على حب ما  كرسولو  إيثار حب اهلل  :جعل من مقتضى اإل٬ناف

 .ذكر، ككذلك اٛنهاد ُب سبيلو إذا كجب
لصلة الر حم ينبغي أف ٪نرص عليها اٞنسلم  كقد ذكر أىلي العلم أف  ىناؾ آدابنا

حىت تتحقق )مقاصدي الصلة( من األيلفة، كالتعاضد، كاحملبة، كالتعاكف على الرب كالتقول، 
 منها:

اإلخبلص كالنية الصاٜنة كاالحتساب، كالبدء باألقرب، كأف يقدـ ُب صلتو:  
، بتغاء كجو اهلل ، كأف ال تكوف الصلة على كجو اٞنكافأة، كإ٧نا اأتقاىم هلل 

ليس )) :كال يقتصر ُب صلتو على من يبادلونو الصلة، فقد قاؿ النيب 
إف  :أم ،(ُ)((الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمو وصلها

                                                             

 [. ُٗٗٓ( صحيح البخارم ]ُ)
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لو ّنثل ما فعل ليس بواصل  مقابلةن ك  ،لو على ما قدـ من صلة الذم يصل غًنه مكافأةن 
 بادلة.ألف صلتو نوع معاكضة كم ؛حقيقة

ال يلـز من نفي الوصل ثبوت القطع فهم " :قاؿ اٜنافظ ابن حجر    
 ،من يتفضل كال يتفضل عليو :فالواصل (؛كقاطع كمكافئمواصل ) ؛ثبلث درجات

الذم يتفضل عليو كال  :كالقاطع ،الذم ال يزيد ُب اإلعطاء على ما يأخذ :كاٞنكافئ
فمن  ،كذلك تقع باٞنقاطعة من اٛنانبٌن  ككما تقع اٞنكافأة بالصلة من اٛنانبٌن .يتفضل

عن أيب ك  .(ُ)"كاهلل أعلم ،امكافئن  :فإف جوزم ٚني من جازاه ،بدأ حينئذ فهو الواصل
 قاؿ: يا رسوؿ اهلل إف ٕب قرابة أصلهم كيقطعو٘ب، كأحسن إليهم أف رجبلن   ىريرة

ما لئن كنت كما قلت، فكأن))كيسيئوف إٕب، كأحلم عنهم ك٩نهلوف علي، فقاؿ: 
. ففي (ِ)((وًل يزاؿ معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على ذلك ،ُتِسفُُّهُم اْلَملَّ 

اٜنديث: اٜنث على صلة ذم الرحم الذم ىذه صفتو، كمقابلة اإلساءة باإلحساف، 
َٝ َوبَي٩َُ٨ْ حمس: فعسى أف ينقلب حالو. قاؿ اهلل  ِي ةَي٨َْ ْضَف٦ُ َ٘إَِذا اَّلٍّ

َ
ّْ ةِا١ٍِِّت ِهَ أ اْدَذ

٩ٍُّ٧ َوَِلٌّ َْحِي٣ٌ َْ 
َ
أ َٞ  [.ّْ]فصلت: ىجسَػاَوةٌ 

ًل يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو أنو: )) كمن أخبلؽ النيب 
ُب الظاىر عن صاحب  :أم ،ُب الباطن )كيصفح( :أم ، فهو )يعفو(،(ّ)((ويصفح
  .السيئة

                             
 

 

                                                             

 (.ِْْ /َُفتح البارم )( ُ)
     :()اٞنل(). ك-بضم التاء ككسر السٌن اٞنهملة كتشديد الفاء-: ()كتسفهم()[. ِٖٓٓ( صحيح مسلم ]ِ)

ىو الرماد اٜنار، أم: كأ٧نا تطعمهم الرماد اٜنار، كىو تشبيو ٞنا يلحقهم  -اٞنيم كتشديد البلـبفتح -
من اإلٍب ّنا يلحق آكل الرماد اٜنار من األٓب، كال شيء على ىذا احملسن إليهم، بل يناؿ أجر الصلة 

 ليو.كالتحمل لؤلذل، كباٞنقابل يناٟنم إٍب عظيم بتقصًنىم ُب حقو، كإدخاٟنم األذل ع
 [.ّْٖٖبخارم ]صحيح ال ( ّ)
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 الصداقة نوع من احملبة إال  أهنا أخص منها، فهي اٞنودة بعينها. 
اٞنودة من على أساس  ، تبىنىي عبلقة اجتماعية بٌن شخصٌن أك أكثرك 

كتبدأ من انفعاؿ عاطفي ىادئ، كتنتهي إٔب أف تستحوذ على النفس،  كالتعاكف بينهم،
 كتؤثر ُب السلوؾ.

فإهنا تثمر ٖنارنا طيبة، كترقى إٔب ١نبة منبثقة  الصداقة إذا كانت مرتبطة بالعقيدةك 
  .من العقيدة، متأثرة بأخبلقها كأدبياهتا..فهي ١نبة خالصة هلل 

ُب ظلو، يـو   يظلهم اهللأف من السبعة الذين  كقد ذكر النيب 
 :معناه. (ُ)((وتَػَفرَّقَا عليو ،اجتمعا عليو ،ورجالف َتَحابَّا في اهلل)) ال ظل إال ظلو:

كاف سبب   :أم ، كافرتقا على حب اهلل، اجتمعا على حب اهلل 
ك٨نا  ،كاستمرا على ذلك حىت تفرقا من ٠نلسهما ، اهلل حبُّ  :اجتماعهما

 .كل كاحد منهما صاحبو هلل تعأب حاؿ اجتماعهما كافرتاقهما  صادقاف ُب حبِّ 
ٞننهج كالسلوؾ ما يفوؽ أم  عاطفة أخرل،  كقد يكوف للصداقة من األثر ُب ا

فإف كاف الصديق صاٜننا كرٙب اٝنلق غدا القرين بعد اٞنخالطة نظًننا لو ُب الصبلح 
، كإف كاف سيء اٝنلق لئيمنا، اقتفى أثره، كسار على هنجو.   كالكـر

 قاؿ الشاعر:
 (ِ)يقتدم باٞنقارًفً  قرينو  فكيلُّ    قىرًينو عن كسىلٍ  تىٍسأىؿٍ  ال اٞنرء عن 

مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكير، كُب اٜنديث: ))
ا ، وإما أف تجد منو ريحً (ْ)، وإما أف تبتاع منو(ّ)فحامل المسك: إما أف يحذيك

                                                             

 [.َُُّ[، مسلم ]َٖٔٔ، ُِّْ، َٔٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ِّ( ديواف طرفة بن العبد )ص:ِ)
 : يعطيك كزنا كمعىن، كىو باٜناء اٞنهملة كالذاؿ.()٪نذيك()معىن:  (ّ)
 مضارع من باب االفتعاؿ للمبالغة: أم: تطلب البيع. (ْ)
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. (ِ)((ا خبيثة: إما أف يحرؽ ثيابك، وإما أف تجد ريحً (ُ)طيبة، ونافخ الكير
 ُناؿ صاحبو.فالصديق إذا كاف صاٜننا كصاحب ٨نة هنض 

فضيلة ٠نالسة الصاٜنٌن كأىل اٝنًن كاٞنركءة  :كفيو" :قاؿ اإلماـ النوكم 
كالنهي عن ٠نالسة أىل الشر كأىل البدع كمن  ،كمكاـر األخبلؽ كالورع كالعلم كاألدب

 .(ْ)"ك٥نو ذلك من األنواع اٞنذمومة ،كبطالتو (ّ)أك يكثر فجره ،يغتاب الناس
النهي عن ٢نالطة من تؤذم ٠نالستو  :كالقصد بو" :كقاؿ العبلمة اٞنناكم 

 .(ٓ)"كالرتغيب ُب ٠نالسة من تنفع فيهما ،ُب دين أك دنيا
٠نالسة العارؼ تدعوؾ من ست إٔب ست: من الشك ": كقاؿ ابن القيم 

إٔب اليقٌن، كمن الرياء إٔب اإلخبلص، كمن الغفلة إٔب الذكر، كمن الرغبة ُب الدنيا إٔب 
 .(ٔ)"رة، كمن الكرب إٔب التواضع، كمن سوء الطوية إٔب النصيحةالرغبة ُب اآلخ

كأمر بصحبة أىل  ،من صحبة أىل الشر كالفساد ر اهلل كلقد حذ  
َّ حمس: عز  من قائلقاؿ ف كالصبلح، الفضل كالرشاد َ َوُك٬ُ٧٬ا ٤َ ٬ا اَّللٍّ ُٜ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا اتٍّ ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
يَا أ

ادِرنِيَ  َػاةِ حمس: ؿكقا [،ُُٗ]التوبة: ىجسالهٍّ َٖ ٬َن َرب٣ْ٫ٍُّ ةِا١ْ ُْ ِي٦َ يَْػ َّ اَّلٍّ ٤َ َٝ َف ْٙ َواْنَِبْ َج
 ٦ْ٤َ ّْ ٍِ جَْيا َوََل حُ ِ الَّ ُْٓػ َخي٨َْاَك َخ٣ْ٫ُْ٨ حُؽِيُػ زِي٨ََث اْْلََياة ََِٓشِّ يُؽِيُػوَن وَْس٩ُ٫َ َوََل تَ َوا١ْ

 
َ
َّ َ٪٬َاهُ َوََكَن أ َت ؽ٧َِا َواتٍّ ْٞ ٨َْ٢ا ٢َْٛت٩َُ َخ٦ْ ذِ َٙ ْد

َ
اأ ًٌ  [.ِٖ]الكهف: ىجسْمُؽهُ ُُ٘ؽ

  

                                                             

: " كًن اٜنداد، كىو اٞنبين من الطٌن. كقيل: تحتية. قاؿ ابن األثًن ( ىو بكسر الكاؼ كسكوف الُ)
(،  ُِٕ/ْالزؽ الذم ينفخ بو النار، كاٞنبين: الكور". النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، مادة: )كًن( )

(، كانظر ذلك مفصبلن ُب ّْٔ/ّ(، اٞنخصص، البن سيده )َُٖ/ٕكانظر: احملكم كاحمليط األعظم )
 (.ٖٖ/ْم(، للحافظ ابن حجر ))فتح البار 

 [.ِِٖٔ[، مسلم ]ّْٓٓ، َُُِ( صحيح البخارم ]ِ)
 يقاؿ: )فجر(: إذا كذب، كأصلو: اٞنيل. ك)الفاجر(: اٞنائل. (ّ)
 (.ُٖٕ/ُٔ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ْ)
 (.ّْٔ/ُ( التيسًن بشرح اٛنامع الصغًن )ٓ)
 (.ِِّ/ّمدارج السالكٌن ) (ٔ)
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 .(ُ)(( تقيطعامك إًلَّ  وًل يأكلْ  ،ا مؤمنً إًلَّ  ًل تصاحبْ )): كُب اٜنديث
 قاؿ؛ بسبب صحبتهم ألىل الفساد، فعن ندـ أىل النار كأخرب اهلل 
: ٬لِ حمس ـُ َّ الؽٍّ َْؼُت ٤َ ٬ُل يَا ََلْتَِّن اَتٍّ ُٜ ال٣ُِ لََعَ يََػي٩ِْ َح ٍِّ َٓوَّ ا١ بِياًل  َوي٬ََْم َح  1Aـَ

ِْؼ ٘اَُل٧ًا َع٢ِياًل  َتٍّ
َ
َْٓػ إِذْ َساءَِّن َوََكَن  1Bيَا َوي٢ََِْت ََلْتَِّن ل٣َْ أ ؽِ َب

ْٞ ٦ِ اَّّلِ َْ َى٢ٍِّّن 
َ
ْػ أ َٜ َ١

نَْفاِن َعُؼوًَل  اُن لِْْلِ ٍَ يْ ُْٓي٣ْ٫ُ لََعَ حمس: كقاؿ اهلل [، ِٗ-ِٕ]الفرقاف: ىجس1Cاللٍّ ْرَت٠َ بَ
َ
َ٘أ

ٍْٓو يَتََفاَءل٬ُنَ  رنَِي  51َٛاَل َٛان٠ٌِ ٣ْ٫ُْ٨ِ٤ إِّّنِ ََكَن َِل َٛؽِي٦ٌ  50 َب َٝ ل٦َ٥َِ ال٥َُْهّػِ إ٧ٍِّ
َ
٬ُل أ ُٜ  52َح

إ٧ٍِّا ل٥ََِػي٬ُ٨َن 
َ
ا٤ًا أ َِ ِْ إَِذا ٤ِخ٨َْا َوُك٨ٍّا حَُؽاةًا َو

َ
٬َُٓن  53أ ِ ٢ ٍٍّ جُْخ٣ْ ٤ُ

َ
َّ ََ٘ؽآهُ ِِف  54َٛاَل َ٪٠ْ أ َ٢ ٌٍّ َ٘ا

٬َاءِ اْْلَِطي٣ِ  ِ إِْن ِْٞػَت ١َُْتْدِي٦ِ َٛاَل  55ـَ ٨ُْج ٦َ٤ِ ال٥ُْْطََّضِي٦َ  56حَاَّللٍّ ُٟ ٥َُْٓث َرّّبِ ١َ ِ َول٬َََْل ٧
َذ٥َا َن٦ُْ ة٥َِيِّتنَِي  57

َ
بنَِي  58أ ؼٍّ َٓ وََل َو٤َا َن٦ُْ ة٥ُِ

ُ
٬ُْز  (59)إَِلٍّ َم٬ْحَت٨ََا اْْل َٙ إِنٍّ َ٪َؼا ل٬َ٫َُ ا١ْ

ي٣ُ  ِِ َٓ ٥َْٓ  :5ا١ْ َٓاِم٬ُ٢َن ل٥ِِر٠ِْ َ٪َؼا ٢ََْ٘ي  :كقاؿ  [،ُٔ-َٓ]الصافات: ىجس;٠ِ5 ا١ْ
ا حمس ؽِْض َخ٣ْ٫ُْ٨ َضِتٍّ ََي٬ُُى٬ا ِِف َضِػيٍد َدْْيِهِ ِإَو٤ٍّ ْْ َ

ِي٦َ ََي٬ُُى٬َن ِِف آيَاح٨َِا َ٘أ يَْج اَّلٍّ
َ
ِإَوَذا َرأ

ال٥ِِنيَ  ٍِّ ٬ِْم ا١ َٜ َّ ا١ْ َؽى ٤َ ْٞ َْٓػ اَّّلِ ْػ َب ُٓ ْٜ اُن َ٘اَل َت ٍَ يْ َٝ اللٍّ فهذا تنفًن  [.ٖٔ]األنعاـ: ىجسيُنِْفي٨ٍَّ
 من صحبة أىل السوء كالباطل.

سألين بعض من لو دراية بعلـو " :١نمد خضر حسٌن قاؿ الشيخ 
 بٌن الفضبلء، فهل يوجد الصداقة ال تدـك إال   اٜنكماء يقولوف: إف   الفلسفة، فقاؿ: إف  

ُء ي٬َْ حمس :ىذا اٞنعىن ُب القرآف؟ فقلت لو: يقوؿ اهلل  ِعالٍّ
َ
ُػوٌّ اْْل َْ ٍْٓو  ُْٓي٣ْ٫ُ َِلَ ٤َهٍِؼ َب

كلو -فهذا يدؿ على أف الفضبلء يستمركف على صداقتهم  ،[ٕٔ]الزخرؼ: ىجسإَِلٍّ ال٥ُْخٍّٜنِيَ 
 .(ِ)"-مع األىواؿ العظيمة

كُب اٞنقابل يتحس ري أىلي الن ار؛ لفقدىم ُب الدنيا: الصديقى الصاّب كالناصح، كما 
َى حمس: أخربى سبحانو عنهم بقولو 

َ
َوََل  :9َذ٥َا نَلَا ٦ِْ٤ َكاِ٘ٓنَِي  ٨ٍَّ٢99ا إَِلٍّ ال٥ُْْشؽُِم٬َن أ

                                                             

[، كأبو داكد َُُِ[، كالدارمي ]ُُّّٕ[، كأ٘ند ]ِِّٕ[، كالطيالسي ]ّْٔن اٞنبارؾ ]( أخرجو ابُ)
[، كابن حباف ُُّٓ[، كقاؿ: "حسن". كما أخرجو: أبو يعلى ]ِّٓٗ[، كالرتمذم ]ِّْٖ]
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو ُٕٗٔ[، كاٜناكم ]ُّّٔ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ْٓٓ]

  [.ّٕٖٗالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ] الذىيب، كأخرجو أيضنا:
 (.َٗٓ/ُ( موسوعة األعماؿ الكاملة، للعبلمة ١نمد اٝنضر حسٌن )ِ)
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ٍٚ َْحِيٍم  ىو الذم  الصديق"أف كُب ذلك دليل على  [.َُُ-ٗٗ]الشعراء:  ىجس;9َنِػي
 .(ُ)"االىتماـ حقيقة الصداقة ف  أ، ك يهتم بك

كأف ال  كينبغي أف يكوف الصديق كفيًّا لصاحبو، معيننا لو على الربِّ كالتقول،
ينساؽ اٞنسلم كراء صداقة مزيفة، تنحرؼ بو إٔب مزالق خطًنة، كتصل بو إٔب اٟناكية، 

مقالو،  بل ٪نرص على صحبة من ينهض ُنالو إٔب الكماؿ، كيدلو على اهلل 
ك٪نذر من صحبة ضعاؼ اٟنمم،  كمن يرضى عن نفسو؛ فإف  الرضا عن النفس إ٧نا ىو 

 رضنا ِنسارهتا كىواهنا. 
اصحب من ينهضك حالو إٔب الكماؿ، كيدلك على اهلل عض أىل العلم: قاؿ ب
  مقالو، كاحذر من صحبة من يرضى عن نفسو، كيتبع ىواه؛ ألف الصاحب

 ساحب، كاٞنرء على دين خليلو.

"أصل كل معصية كغفلة كشهوة: الرضا عن النفس،  : قاؿ ابن عطاء اهلل
ها. كألىف تصحب جاىبلن ال يرضى كأصل كل طاعة كيقظة كعفة: عدـ الرضا منك عن

عن نفسو خًن لك من أف تصحب عاٞنا يرضى عن نفسو، فأم علم لعآبو يرضى عن 
ال يرضى عن ألف اٛناىل الذم ؛ (ِ)"اىػنفسو؟ كأم جهل ٛناىل ال يرضى عن نفسو؟

، بل يبحث كينقب ك٩نتهد إٔب أف يتحرر من اٛنهل. كالعآب  حالو ال يبقى جاىبلن
 عاٞنا. يكوفنفسو ال  الذم يرضى عن

 ،ايصًن قبيحها حسنن ف ،النظر إٔب النفس بعٌن الرضا يوجب تغطية عيوهبا يعين أف  
  .كالنظر إليها بعٌن السخط يكوف بضد ذلك

 ،فتستوٕب عليو الغفلة عن اهلل تعأب ،فمن رضي عن نفسو استحسن حاٟنا
لعدـ كجود اٞنراقبة القلبية  ؛فتثور عليو الشهوة كتغلبو ،فينصرؼ قلبو عن مراعاة خواطره

فيقع ُب اٞنعاصي ال ١نالة. فعطف الغفلة كالشهوة على اٞنعصية من عطف  ،ال ي تدفعها

                                                             

 (.َّٔ/ِانظر: قوت القلوب ُب معاملة احملبوب )( ُ)
(، البحر اٞنديد ِّٗ/ٓ(، كانظر: تفسًن الثعاليب )ُّٕ( انظر: شرح ابن عباد على اٜنكم )ص:ِ)

(ُ/ُِٓ.) 
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 :فإف اليقظة ال ي ىي ؛ب. ككذا عطف اليقظة كالعفة على الطاعةالسبب على اٞنسب  
 :اعلو اٟنمة عن الشهوات يتسبب عنهم :كالعفة ال ي ىي ،التنبو ٞنا يرضي اهلل تعأب

 تباع اٞنأمورات كاجتناب اٞننهيات. ا :الطاعة ال ي ىي
كإف  رؤية اجملدين تبعث ُب النفس اٟنمة؛ لتقليدىم، كالتشبو هبم، كالسًن على 
هنجهم. كباٞنقابل؛ فإف صحبة أىل السوء قد تثًن ُب النفس الشبو كالشكوؾ، كٓنرض 

كاٞنرء على دين خليلو، النفس على متابعتهم كاقتفاء أثرىم؛ فإف  الصاحب ساحب، 
 .قرينو باٞنقىارف يقتدمككل 

كلكن اإلنساف قد يفتقر ُب بعض األحياف إٔب الصحبة الصاٜنة، ففي ىذه 
 اٜنالة عليو أف ينهض هبمتو من بٌن األموات، كال يغفل عن طلب اٟنداية..

 ،"كإذا عظم اٞنطلوب، كأعوزؾ الرفيق الناصح العليم :ابن القيم  قاؿ
 .(ُ)"-اهلل  :يعين-تك من بٌن األموات، كعليك ّنعلم إبراىيم فارحل هبم

  ، كما أف اإلنساف قد ال يعلم حقيقة من حولو، أك قل: من أنذه خليبلن
 أك ما يقعي من الببليا كالفنت حقيقةى حالو. -مثبلن -فيكشف لو الس فىري 

يض فأعز من ب ،الذم يهمو ما يهمك ،كأما الصديق فهو الصادؽ ُب كدادؾ"
كعن بعض اٜنكماء أنو سئل عن الصديق فقاؿ: اسم ال معىن لو. ك٩نوز أف  .(ِ)األىنيوؽي 

 .(ّ)"يريد بالصديق اٛنمع
ُب كل حاؿ، كأف يكوف أنسو بو؛ فمن تعل ق  فينبغي أف يثق باهلل 

باٞنخلوقٌن كرجاىم كطمع فيهم أف ٩نلبوا لو منفعة، أك يدفعوا عنو ضرًّا، فإنو ٫نذؿ من 

                                                             

 (.ِّ/ُعادة )( مفتاح دار السُ)
( )األنوؽ(: كصبيور: العيقاب أك الر ٙنىىة؛ ألهنا تبيض ُب مواضع عالية ال يصل إليها أحد. قيل: ذات اٚنٌن؛ ِ)

ألهنا تسمى: الرٙنة، كاألنوؽ. كُب اٞنثل: )ىو أعز من بيض األنوؽ(؛ ألهنا ٓنرزه فبل يكاد يظفر بو؛ 
البعيدة. انظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )أنق( ألف أككارىا ُب رؤكس اٛنباؿ، كاألماكن الصعبة 

(ْ/ُْْٕ .) 
 (. ُٕٓ/ِ(، تفسًن النسفي )ُُٕ/ُّ(، تفسًن القرطيب )ُٗٓ/ِْ( انظر: تفسًن الرازم )ّ)
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بصدؽ االفتقار إليو فإف اهلل  كال يتحقق مقصوده، أما إذا توجو إٔب اهلل  جهتهم،
 .يكوف معو 

"ككم جلبت خلطة الناس من نقمة، كدفعت من نعمة،  :ابن القيم  قاؿ
كأنزلت من منحة، كعطلت من منحة، كأحلت من رزية، كأكقعت ُب بلية؟ كىل آفة 

الوفاة أضر من قرناء السوء؟ ٓب يزالوا  الناس إال الناس؟ كىل كاف على أيب طالب عند
بو حىت حالوا بينو كبٌن كلمة كاحدة توجب لو سعادة األبد. كىذه اٝنلطة ال ي تكوف 
على نوع مودة ُب الدنيا كقضاء كطر بعضهم من بعض، تنقلب إذا حقت اٜنقائق 

 .(ُ)عداكة، كيعض اٞنخلط عليها يديو ندمنا"
صحبة صاحبها  اٞنهالك، كُب اٞنقابل فإف  كاٜناصل أف صحبة أىل الباطل تورد

 ؛كمشاركة اجملدين تبعث ُب النفس اٟنمة، كتولد اٜنرارة كالشوؽ ،أرباب العزائم كاٟنمم
كما أف صحبة أىل الباطل   كىي من أسباب النجاة كالرفعة، لتقليدىم كالتشبو هبم،
 .تؤثر ُب الصد عن اٜنق

ا تبىن على احملبة كالصدؽ كاإلخبلص، كالصداقة ال ي تدـك كتثمر ٖنارنا طيبة إ٧ن
 كإف ٟنذه احملبة مقتضيات تقدـ بياهنا ٓنيىفِّزي على احملبة الصادقة.

ليس من ك كهلل،   ُب اهللكاحملبة ال ي تقـو على اإل٬ناف  ىي األخو ة اٜنقيقي ةك 
ادي ات، أجل منفعةو دنيوي ة، أك مصلحةو شخصي ة، أك عصبي ة قبلي ة، أك غًن ذلك من اٞن

 داـ كات صل، كما كاف لغًنه انقطع كانفصل. فما كاف هلل 
 ،قد تيفهمك معىن ،اال تعدك أف تكوف رٚنن كقد قيل: إف  الكلمة منفردة كحيدة 

 ، باتساقها مع غًنىا من الكلماتكٗناؿ قدرىا ال يدرؾ إال   ،كلكن فيضى معانيها 
   .-تقدـ كما-..اٞنؤمن مع إخوانو كأحبابوككذلك ىو حاؿ 

ا منك بنفائس أموالك، ٍب ال يزىدنك فيو فإف صفا لك أخ فكن بو أشد ضنن "
فإف نفسك ال ي ىي أخص النفوس بك ال تعطيك  ؛ا أك خلقٌن تكرىهماأف ترل خلقن 

                                                             

 (.ْٓٓ/ُمدارج السالكٌن ) (ُ)
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كُنسبك أف يكوف لك من أخيك ؟ اٞنقادة ُب كل ما تريد، فكيف بنفس غًنؾ
 .(ُ)"أكثره

إخوة أخيو قبل عللو، كسد خللو،  ُبمن صدؽ " :قاؿ اإلماـ الشافعي 
أف يكوف لصديق صديقو صديقنا. كقاؿ: ليس  :و. كقاؿ: من عبلمة الصديقلى لى كغفر زى 

سركر يعدؿ صحبة اإلخواف، كال غم يعدؿ فراقهم. كقاؿ: من ٖبى  لك ٖبى  بك، كمن إذا 
 أرضيتو قاؿ فيك ما ليس فيك، كإذا أغضبتو قاؿ فيك ما ليس فيك. كقاؿ: الكيس

العاقل ىو الفطن اٞنتغافل. كقاؿ: من كعظ أخاه سرنا فقد نصحو كزانو، كمن كعظو 
 .(ِ)"عبلنية فقد فضحو كشانو

اصحب أىل التقول؛ فإهنم  قاؿ: ،أكصين : قاؿ رجل لداكد الطائيك"
 .(ّ)"أيسر أىل الدنيا عليك مؤكنة، كأكثرىم لك معونة

 
                               

 
  

                                                             

 (.ٖٕ/ْرسائل اٛناحظ ) (ُ)
(، طبقات الشافعيٌن ُّٖ/ِ(، طبقات الشافعية الكربل )ٔٓ-ٓٓ/ُهتذيب األٚناء كاللغات، للنوكم )( ِ)

 (.ِٗ)ص:
 (.ِٔ/ُ( موسوعة ابن أيب الدنيا )ّ)
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كاٜنرص على  ،كاإلشفاؽ عليو الوالدين على ١نبة الولد،  اهللي  رى فطى 
 .ـ عنوكدفع الذ   ،الثناء عليو

عوف كيتضر   ، أكلياءه ُب كتابو العزيز بأهنم يدعوف اهلل مدح اٞنؤب كقد 
٬ل٬َُن َرب٨ٍَّا َ٪ْب نَلَا ٦ِْ٤ حمس :، فقاؿ د الصاّبأعينهم بالول إليو أف يقر   ُٜ ِي٦َ َح َواَّلٍّ

٨َْ٢ا ل٥ُْ٢ِخٍّٜنَِي إ٤َِا٤ًا َٓ ْخنُيٍ َواْس
َ
ةَ أ ْزَواِس٨َا َوُذّرِيٍّاح٨َِا ُٛؽٍّ

َ
 [.ْٕ]الفرقاف: ىجسأ

كاحملبة اٜنقيقة لؤلكالد تقتضي: ٘نلىهم على ما فيو صبلحهم، كسعادهتم ُب 
ر بصائرىم، كأمرىم باٞنعركؼ، كأف ينأل هبم عن أماكن الدنيا كاآلخرة، كتنوي

الشبهات، ١نذرنا إياىم من اٞنعاصي، مبيننا عاقبتها، كأف يعتين بالرتبية األكٔب من أكؿ 
 النشأة، حاثًّا أكالده على الطاعات كاألخبلؽ اٜنميدة. 

 تمعو. كإف الرتبية األكٔب ٟنا أثره ُب صياغة شخصية اإلنساف كأخبلقو ُب بيتو ك٠ن
 ة،فطر الُب فإما أف يغرس اٞنريبِّ الفضائلى ُب نفوس أكالده أك الرذائل، كالبيئة تؤثر 

كلذلك  ؛ عبلقاتو االجتماعية، كينعكس أثرىا على سلوؾ  الولد، كعلى تفكًنالكُب 
 ،ا عن تغذية طفلو ماديًّ الن ؤك كلية، فإذا كاف األب مسؤ كانت الرتبية من أعظم أنواع اٞنس

عن  كذلك  كؿؤ فهو مس ،أك اٞنوت ،أك اٞنرض ،حىت يتعرض جسمو للهزاؿفبل يهملو 
كذلك  ،أك مرضو ،ا من ىزالوفبل يهملو حىت يتعرض ٞنا ىو أشد خطرن  ،اتغذيتو ركحيًّ 

 حٌن يتعرض ٞنوت القلب أك الركح. 
٠نالس اللهو كالباطل  :٩نب أف يتجنب الصيب إذا عقل" :قاؿ ابن القيم 

فإنو إذا علق بسمعو عسر عليو مفارقتو  ؛كالبدع كمنطق السوء كٚناع الفحش ،كالغناء
 .(ُ)"كعز على كليو استنقاذه منو ،ُب الكرب

 كينبغي أف يتنبو كل مربٍّ إٔب أمرين:
، كأف األعماؿ من لساف القوؿ أبلغي أف لساف العمل بالنسبة للمربٌن : األوَّؿ 

 أعلى صوتنا من األقواؿ.

                                                             

 (.َِْٓنفة اٞنودكد بأحكاـ اٞنولود )ص:  (ُ)
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ُمُؽونَ حمس : يقوؿ اهلل
ْ
حَأ

َ
جْخ٣ُْ َتخ٬ُ٢َْن ا١َِْٟخاَب  أ

َ
َفُس٣ْ َوأ ُٙ جْ

َ
ِ َوحَنَْف٬َْن أ انلٍّاَس ةِا١َِْبّ

٬ُ٢ِْٜٓنَ  َ٘ال َت
َ
٬ل٬َُن ٤َا ََل حمس :كيقوؿ   [.ْْ]البقرة: ىجسأ ُٜ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ل٣َِ َت ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
يَا أ

٬ُ٢َن  َٓ ْٙ ٬ُ٢نَ  2َت َٓ ْٙ ٬ل٬ُا ٤َا ََل َت ُٜ ْن َت
َ
ِ أ خًا ٨َِْْػ اَّللٍّ ْٜ َُبَ ٤َ  [.ّ-ِ]الصف: ىجس3 َٞ

ُيَجاُء بِالرَُّجِل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػيُػْلَقى ِفي النَّاِر، فَػتَػْنَدِلُق )) :كقاؿ النيب 
ُقوُلوَف:  َأقْػَتابُُو ِفي النَّاِر فَػَيُدوُر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاُه، فَػَيْجَتِمُع َأْىُل النَّاِر َعَلْيِو، فَػيػَ

َهانَا َعْن اْلُمْنَكِر؟! قَاؿَ:  َأْي ُفالُف َما َشْأنُ  َك؟! َألَْيَس ُكْنَت تَْأُمُرنَا بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ
 .(ُ)((ُكْنُت آُمرُُكْم بِاْلَمْعُروِؼ َوًل آتِيِو َوَأنْػَهاُكْم َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيوِ 

، فإذا د٨نو خطر، فإف كاف كالسبلح ال ينفع اإلنساف إف ملكو كٓب يستخدمو
  بل خًن ُب قوؿ ال يصدقو العمل.، كإف كاف عاٞنا ٓب ينفعو علمو، فجهلو ضرهجاىبلن 

: أننا معشر اٞنسلمٌن إذا ٓب يؤسس هنوضنا على قواعد ديننا فبل خًن لنا الثاني
 .فيو، كمهما نبتغي العزة بغًن ما أعزنا اهلل بو أذلنا اهلل 

٫َا حمس: قاؿ اهلل كاحملبة ال ي ال ترتبط بالعقيدة ١نب ة ال تدـك كال تثمر.  حَّ
َ
يَا أ

ا ١َُس٣ْ َ٘اْضَؼُروُ٪٣ْ  ُػوًّ َْ ْوََلدُِز٣ْ 
َ
ْزَواِسُس٣ْ َوأ

َ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا إِنٍّ ٦ْ٤ِ أ كقاؿ  [،ُْ]التغابن: ىجساَّلٍّ
 :ْوََلُدُز٣ْ ِ٘خ٨َْثٌ حمس

َ
ْم٬َا١ُُس٣ْ َوأ

َ
 [.ُٓ]التغابن: ىجسإِج٥ٍَّا أ

ف ىذا يشًن إٔب حقيقة إ ا..كالتنبيو إٔب أف من األزكاج كاألكالد من يكوف عدكن "
كُب  ،عميقة ُب اٜنياة البشرية. ك٬نس كشائج متشابكة دقيقة ُب الرتكيب العاطفي

 مبلبسات اٜنياة سواء. فاألزكاج كاألكالد قد يكونوف مشغلة كملهاة عن ذكر اهلل
 ا للتقصًن ُب تبعات اإل٬ناف. كما أهنم قد يكونوف دافعن"(ِ). 

كالد: إف منهم من ىو عدك الزكج ا عن األزكاج كاأل٢نربن  يقوؿ 
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ََل حمس:  كالوالد، ّنعىن: أنو يلتهى بو عن العمل الصاّب، كقولو ٫َا اَّلٍّ حَّ

َ
يَا أ

ونَ  َٝ ُ٪٣ُ اْْلَاِْسُ ِ و١َه
ُ
َٝ َ٘أ ِ ٠ْ َذل َٓ ْٙ ِ َو٦ْ٤َ َح ؽِ اَّللٍّ ْٞ ْوََلُدُز٣ْ َخ٦ْ ذِ

َ
ْم٬َا١ُُس٣ْ َوََل أ

َ
 ىجسح٫ِْ٢ُُس٣ْ أ

                                                             

 [.ْٕٕٔ[، مسلم ]ٖٓٔٔ، َّْٗ( صحيح اإلماـ البخارم ]ُ)
 (.ّٖٗٓ/ٔالظبلؿ ) (ِ)
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على  :يعين : قاؿ ابن زيد .ىجسَ٘اْضَؼُروُ٪٣ْ حمسكٟنذا قاؿ ىاىنا:  [؛ٗ]اٞننافقوف:
 دينكم.

احمس: قولو  : كقاؿ ٠ناىد ُػوًّ َْ ْوََلدُِز٣ْ 
َ
ْزَواِسُس٣ْ َوأ

َ
٪نمل  ىجسإِنٍّ ٦ِْ٤ أ

 .(ُ)أك معصية ربو، فبل يستطيع الرجل مع حبو إال أف يطيعو ،الرجل على قطيعة الرحم
ىذا يبٌن كجو العداكة؛ فإف العدك ٓب " : قاؿ القاضي أبو بكر بن العريب

ا، ا لفعلو، فإذا فعل الزكج كالولد فعل العدك كاف عدكًّ ا لذاتو، كإ٧نا كاف عدكًّ يكن عدكًّ 
  .(ِ)"كال فعل أقبح من اٜنيلولة بٌن العبد كبٌن الطاعة

، فقعد لو بطريق (ّ)إف الشيطاف قعد ًلبن آدـ بَِأْطُرِقو)) اٜنديث:كُب 
ؿ: تسلم وَتَذُر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم، ثم اإلسالـ، فقا

قعد لو بطريق الهجرة، فقاؿ: تهاجر وتدع أرضك وسماءؾ، وإنما مثل المهاجر  
فهاجر، ثم قعد لو بطريق الجهاد، فقاؿ:  فعصاه (ْ)كمثل اْلَفَرِس ِفي الطَّْوِؿ؟!
ْقَتُل، فَػتُػْنَكُح اْلَمْرَأُة، َويُػْقَسُم ، فَػتُػَقاِتُل فَػتػُ (ٓ)والماؿ تجاىد فهو َجْهُد النفس

فمن فعل ذلك كاف َحقِّا  :اْلَماُؿ؟! فعصاه فجاىد. فقاؿ رسوؿ اهلل 
                                                             

(، تفسًن ِٓ/ٔردم )(، تفسًن اٞناك ِْٓ/ِّ(، كانظر: تفسًن الطربم )ُّٗ/ ٖ( انظر: تفسًن ابن كثًن )ُ)
 (.٠ِٔٔناىد )ص:

 (.ُّٔ -ُّٓ/ُٗ(، كانظر: تفسًن ابن عادؿ )ِْٔ/ْ( أحكاـ القرآف، أليب بكر بن العريب )ِ)
: قاؿ ُب )النهاية(: "ىي ٗنع طريق على التأنيث؛ ألف الطريق يذكر كيؤنث فجمعيو على ()بأطرقو()قولو:  (ّ)

ن. النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، التذكًن: أىٍطرًقىة، كرغيف كأرغفة، كعلى ال تأنيث: أىٍطريؽ كيمٌن كأ٬ني
  (.ُِ/ٔ(، حاشية العبلمة السندم على سنن النسائي )ُِّ/ّالبن األثًن )

كىو اٜنبل الذم يشد أحد طرفيو ُب كتد كالطرؼ اآلخر ُب يد  -بكسر الطاء كفتح الواك-: "()الطِّوىؿ()( ْ)
قصوده: أف اٞنهاجر يصًن كاٞنقيد ُب ببلد الغربة ال يدكر إال ُب الفرس، كىذا من كبلـ الشيطاف، كم

بيتو، كال ٫نالطو إال بعض معارفو، فهو كالفرس ُب طوؿ ال يدكر كال يرعى إال بقدره، ِنبلؼ أىل الببلد 
ُب ببلدىم، فإهنم مبسوطوف ال ضيق عليهم، فأحدىم كالفرس اٞنرسل". حاشية العبلمة السندم على 

 (.ِِ/ٔ)سنن النسائي 
ّنعىن: اٞنشقة كالتعب. اٞنراد باٞناؿ: اٛنماؿ كالعبيد ك٥نو٨نا، أك اٞناؿ  -بفتح اٛنيم-: ()جهد النفس()( ٓ)

مطلقنا، كإطبلؽ اٛنهد للمشاكلة، أم: تنقيصو كإضاعتو، كاهلل تعأب أعلم. حاشية العبلمة السندم 
 (.ِِ/ٔعلى سنن النسائي )
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كاف َحقِّا على اهلل أف يدخلو الجنة.  أف يدخلو الجنة. ومن قتل على اهلل 
لى اهلل أو َوَقَصْتُو دابتو كاف َحقِّا ع وإف غرؽ كاف َحقِّا على اهلل أف يدخلو الجنة،

 .(ُ)((أف يدخلو الجنة
ْزَواِسُس٣ْ حمس:  قولو" :كقاؿ ابن العريب 

َ
الذكر  :يدخل فيو ىجسإِنٍّ ٦ْ٤ِ أ
ا كذلك اٞنرأة يكوف ٟنا كلدىا كاألنثى، فكما أف الرجل يكوف لو كلده كزكجو عدكًّ 

أم: فاحذركىم على  ،ىجسَ٘اْضَؼُروُ٪٣ْ حمس:  ا هبذا اٞنعىن بعينو. قولوكزكجها عدكًّ 
كم، كاٜنذر على النفس يكوف بوجهٌن: إما لضرر ُب البدف، كإما لضرر ُب أنفس

العبد  الدين. كضرر البدف يتعلق بالدنيا، كضرر الدين يتعلق باآلخرة. فحذر اهلل 
 .(ِ)"من ذلك

 ،أف األمواؿ كاألكالد من ٗنيع ما يقع هبم ُب الفتنة  لم اهللي عٍ كقيل: أى 
ـ   ألنو رّنا عصى اهلل  ؛فإف اإلنساف مفتوف بولده ؛ٗنيع األكالد يعمُّ  كىذا عا
 كباشر الفعل اٜنراـ ألجلو، كغصب ماؿ الغًن كغًنه ،بسببو(ّ). 

ْوََلُدُز٣ْ ِ٘خ٨َْثٌ حمس:  قولوك 
َ
ْم٬َا١ُُس٣ْ َوأ

َ
أم: ببلء  [،ُٓ]التغابن: ىجسإِج٥ٍَّا أ

فبل تطيعوىم ُب  ،كمنع حق اهلل  ،٪نملكم على كسب اٜنراـ ،كاختبار
 . اهللمعصية 

كسيأتيك مزيد من البياف ٣نا لو صلة ّنحبة اٞناؿ كالولد ُب )١نبة الدنيا بٌن 
 احملظور كاٞنطلوب(.

                              
 

 
                                                             

[، كالبيهقي ُب ٖٓٓٔ[، كالطربا٘ب ]ّْٗٓ[، كابن حباف ]ُّّْ] [، كالنسائيُٖٓٗٓ( أخرجو أ٘ند ]ُ)
(: "أخرجو َُٔٗب )ٔنريج اإلحياء( )ص: [. قاؿ اٜنافظ العراقي ُّْٗ)شعب اإل٬ناف( ]

 النسائي من حديث سربة بن أيب فاكو بإسناد صحيح".
 (.ِٓٔ -ِْٔ/ ْأحكاـ القرآف، أليب بكر ابن العريب )( ِ)
 (.ُّٔ/ُٗ(، تفسًن ابن عادؿ )ٔٓٓ/َّم )( انظر: تفسًن الراز ّ)
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على أساس من األمن إف  احملبة بٌن الزكجٌن ىي ال ي تضمن استمرار اٜنياة 
تفقد   احملبة فإهناثابت من  الزكجية على أساسو  ما ٓب تقم اٜنياةي كاالستقرار كالسعادة. ك 

  .مات السعادةمقوِّ  كل  
كاحملبة اٞننبثقة من العقيدة تعمق جذكر الصلة بٌن الزكجٌن، كتضفي عليها قداسة 

 كأمننا كسبلمة. 
  .٘نة، كالسكن الركحي، كالنقاء العاطفيكالقيمة الكربل لؤلسرة ىي ُب اٞنودة كالر 

 :كما قاؿ اهلل   احملبة بٌن الزكجٌن من موجبات اٜنياة الزكجية السعيدة، إف  
ةً حمس ٠َ ةَي٨َُْس٣ْ َم٬َدٍّ َٓ ٬٨ُا إََِل٫َْا وََس ُٟ ْزَواًسا ١ِتَْف

َ
ِفُس٣ْ أ ُٙ جْ

َ
َٚ ١َُس٣ْ ٦ِْ٤ أ ْن َع٢َ

َ
َو٦ْ٤ِ آيَاح٩ِِ أ

 ِ ُؽونَ َورَْْحًَث إِنٍّ ِِف َذل ٍّٟ َٙ ٬ٍْم َحَخ َٜ ِ : ىجسَٝ َْليَاٍت ١ كاٞنعاملة  كاٞنودة: احملبة[. ُِ]الرـك
 ، كالر٘نة: صفة تبعث على حسن اٞنعاملة.(ُ)اٜنسنة

 كاحملبة ىي الرباط الوثيق بٌن الزكجٌن، كىي أكثق من رابطة العقد القانو٘ب. 
و، كتكمل ُب لو، تركن إليها نفس فعلى الزكج أف ينظر إٔب زكجتو على أهنا سكنه 

كج، ة للز  ركحي   ىي تكملةه ك  و،و، كترتبط باٜنياة الكر٬نة معها سعادتي جوارىا طمأنينتي 
. بواعث االستقرار كالطمأنينة إٔبا ة، فقًنن ا من الفضػائل النفسي  يكػوف بدكهنا عارين 

 ككذلك ينبغي أف تنظر الزكجة إٔب زكجها.
كآخره جد، دقت معانيو  أكلو ىزؿ -أعزؾ اهلل-اٜنب " :قاؿ ابن حـز 

كليس ّننكر ُب الديانة كال  ٛنبللتها عن أف توصف، فبل تدرؾ حقيقتها إال باٞنعاناة.

                                                             

إذا أحببت. ك)كددت أف ذاؾ كاف ٕب( إذا ٕننيتو فأنا أكد فيهما  -من باب علمت-يقاؿ: كددت الرجل  (ُ)
ٗنيعنا. كاٞناضي كاٞنستقبل ُب سياؽ )كد( سياف يقاؿ: )كددت أف يكوف كذا، كددت لو كاف كذا(، 

لو(؛ ألف مفهـو )كد( ليس مطلق احملبة، بل احملبة ال ي يقارهنا كيقاؿ أيضنا: )يود لو(، كال يقاؿ: )٪نب 
التمين، كتلك  اٞنقارنة ىي شرط استعماٟنا على األصل، فبل تذكر بدكف )لو( الدالة على الشرط اٞنذكور 
إال إذا توسع كجردت عن الشرط اٞنذكور كاستعملت ُب معىن مطلق احملبة. الكليات، أليب البقاء 

 .(ّْٗالكفوم )ص:
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كقد أحب من اٝنلفاء اٞنهديٌن كاألئمة  .إذ القلوب بيد اهلل  ؛ّنحظور ُب الشريعة
 .(ُ).."الراشدين كثًن

التحذير من كما تقدـ ُب )- كلكن ينبغي أف ال يصل إٔب حد العشق اٞنذمـو 
 .-آفات العشق(

 التقبيح؛ لتدـك عن كمن ركائز احملبة بٌن الزكجٌن: التودد بطيب الكبلـ، كالبعد
 .النبوية السنة عليها كحث ت القرآف، عليها حث   ال ي كالر٘نة كالرأفة كاأللفة اٞنودة

 كمنها: اٞنعاشرة باٞنعركؼ، كاإلحساف، كحسن اٝنلق، كاٞنبلطفة. 
ُب التعامل مع التحديات ال ي قد تعرتض مسًنة اٜنياة الزكجية،  كمنها: اٜنكمة

كليس من شرط ٤ناح اٜنياة الزكجية خلوىا من األزمات، بل ُب حسن التعامل معها، 
 كسبل اٝنركج منها بأماف كسبلمة. 

فإف اٜنياة الزكجية ال تسلم من اختبلؼ بٌن الزكجٌن، كذلك أمر طبيعي، كلكن 
 اٜند الطبيعي.  ينبغي أف ال يزيد عن

 على الزكجة أك الزكج قدرة مدل على اختبلؼ حالة كل ُب العبلج كيتوقف
بينهما،  فيما اٞنتحضر اٜنوار على كالقدرة األزمات، إدارة ُب كاٞنهارة اٞنوقف، احتواء

  كالتسامح كالتجاكز.
 الزكجٌن.     بٌن التعاكف إٔب ٪نتاج األسرة استقرار كإف

سريعة االنفعاؿ، فبل تثر ثائرة الزكج ألقلِّ خصومة،  أة عاطفيةكمن اٞنعلـو أف اٞنر 
كقليل من ضبط األعصاب حٌن تقع اٝنصومة يدفع عن األسرة كثًننا من الشر 

 كاألذل.
ْن حَْسؽَُ٪٬ا َكيْئًا حمس: قاؿ اهلل 

َ
َََٓس أ ؽِْ٪ُخ٬٥ُُ٪٦ٍّ َذ َٞ ُْٓؽوِف َ٘إِْن  وُ٪٦ٍّ ةِال٥َْ وَََعِْشُ

ُ ذِ  ٠ََٓ اَّللٍّ رًِْياَويَْش َٞ ا    [.ُٗ]النساء:  ىجسي٩ِ َعْْيً

                                                             

 (.َٗ( طوؽ اٜنمامة )ص:ُ)
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كقد يلجأ أحد الزكجٌن إٔب االستشارة ُب بعض اٜناالت، كلكن ينبغي أف ال 
مؤٕنن، ٪نرص على سبلمة العائلة، كيساىم ُب إ٩ناد اٜنلوؿ  خبًن من تيطلب إال  
 اٞنناسبة.  

ُْٓؽوِف حمس : قولو" :قاؿ اٜنافظ ابن كثًن  وُ٪٦ٍّ ةِال٥َْ أم:  ،ىجسوَََعِْشُ
طيبوا أقوالكم ٟنن، كحسنوا أفعالكم كىيئاتكم ُنسب قدرتكم، كما ٓنب ذلك منها، 

ُْٓؽوِف حمس :فافعل أنت هبا مثلو، كما قاؿ  ٢َي٦٫ٍِّْ ةِال٥َْ َْ ِي   ىجسَول٦٫ٍَُّ ٤ِر٠ُْ اَّلٍّ
خيركم خيركم ألىلو، وأنا خيركم )) :كقاؿ رسوؿ اهلل  ،[ِِٖ]البقرة:
  .(ُ)((ألىلي

أنو ٗنيل العشرة دائم البشر، يداعب أىلو،  ككاف من أخبلقو 
أـ -كيتلطف هبم، كيوسعهم نفقتو، كيضاحك نساءه، حىت إنو كاف يسابق عائشة 

 ،فسبقتو يتودد إليها بذلك. قالت: سابقين رسوؿ اهلل  - اٞنؤمنٌن
  .(ّ)"(ِ)((ىذه بتلك))فقاؿ: 

  ها.اٚن يرخم (ْ)((عائش يا)) : عائشة اٞنؤمنٌن ألـ ككاف يقوؿ
                                                             

[ كقاؿ: "حسن ّٖٓٗ[، كالرتمذم ]َِّٔ، كقد أخرجو الدارمي ]( اٜنديث مركم عن عائشة ُ)
(، كالبيهقي ُب )شعب ُّٖ/ٕ[، كأبو نعيم ُب )اٜنلية( )ُْٕٕصحيح". كما أخرجو ابن حباف ]

قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ:  [ عن أيب ىريرةُُِٔمذم كذلك ][.  كقد أخرجو الرت ّْْٖاإل٬ناف( ]
 :()كقاؿ: كُب الباب عن  (،)أكمل اٞنؤمنٌن إ٬نانا أحسنهم خلقا، كخًنكم خًنكم لنسائهم

(: "أخرجو ّْٖي )ص:عائشة، كابن عباس. حديث أيب ىريرة ىذا حديث حسن صحيح. قاؿ العراق
كلو من حديث  (،)كأنا خًنكم لنسائي()دكف قولو:  من حديث أيب ىريرة  الرتمذم كصححو
 .()خًنكم خًنكم ألىلو كأنا خًنكم ألىلي()عائشة كصححو 

[، كابن ِِٕٕٔ[، كأ٘ند ]ّّٖٖٓ[، كابن أيب شيبة ]ُّّّ[، كابن اٛنعد ]ِّٔ( أخرجو اٜنميدم ]ِ)
[، ُْٗٔ[، كابن حباف ]ْٖٖٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ِٖٕٓ[، كأبو داكد ]ُٕٗٗماجو ]

[. ُٖٕٓٗ(، كالبيهقي ُب )الكربل( ]َُْ/ُٕب )اٜنلية( )[، كأبو نعيم ُِْكالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]
(:  "ركاه أبو داكد كالنسائي ُب )الكربل( كابن ماجو من حديث عائشة بسند ِْٖقاؿ العراقي )ص:

 صحيح".
 (.ِِْ/ِ( تفسًن ابن كثًن )ّ)
 [.ِْْٕ[، مسلم ]َُِٔ، ّٖٕٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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 زكجها. عن الزكجة تنشغل كال زكجتو، عن الزكج ينشغل كمن ركائز احملبة: أال
كمنها: بناء األسرة على أساس من التقول، كالتعاكف على الرب كالتقول كالعمل 

فطاعة  .كطاعتو  على ١نبة اهلل أف يقـو البيتي  :كجيةعادة الز  الس   سر  الصاّب؛ فإف 
 .كاألمن كاالستقرار األلفة كاحملبة بٌن الزكجٌنكبًن ُب   ٟنا أثره   اهلل

جََْث وَُ٪٬َ ُمْؤ٦ٌِ٤ ٨َ٢َُْ٘طيِي٩ٍُّ٨َ َضيَاةً حمس :قاؿ اهلل  
ُ
ْو أ

َ
ٍؽ أ َٞ ٠َِ٥ َناِْلًا ٦ْ٤ِ َذ َْ  ٦ْ٤َ

ّيَِتثً  كما أف للمعصية أثرنا ُب االختبلؼ كعدـ االستقرار األسرم. قاؿ   [،ٕٗ]النحل: ىجسٌَ
َناةَُس٣ْ حمس: اهلل 

َ
يِْػيُس٣ْ  َو٤َا أ

َ
َفتَْج أ َٞ   [.َّ]الشورل: ىجس٦ْ٤ِ ُمِهيتٍَث َ٘ت٥َِا 

إف  اإل٬ناف ٬ننح الن اسى األمن كاألماف، كُب مناخ األمن كاألماف يسود الرخاء، 
 كتعم السعادة أجواء البيت.

كمنها: حسن اختيار الزكج للزكجة، كالزكجة للزكج؛ فإف سوء االختيار من أكؿ 
 من اآلثار كالنتائج ما يهدد األمن األسرم.األمر لو 

كيبلحظ أف التشريعات اإلسبلمية تتناغم مع العقل كالعاطفة؛ حيث تربز 
 تكوف مقومات االختيار، كُب الوقت نفسو ال تلغي دكر العاطفة. فمن اٞنقومات: أف

يَِّتاُت حمس :كالعفة: قاؿ اهلل  االحتشاـ أىل من ٍٍّ ِض٠ٍّ ١َُس٣ُ ا١
ُ
ِي٦َ  اَْل٬ََْم أ اُم اَّلٍّ َٓ ٌَ َو

َٓا٤ُُس٣ْ ِض٠ٌّ ل٣ْ٫َُ َوال٥ُْْطَه٨َاُت ٦َ٤ِ ال٥ُْْؤ٨َ٤ِاِت َوال٥ُْْطَه٨َاُت  ٌَ َِٟخاَب ِض٠ٌّ ١َُس٣ْ َو وح٬ُا ا١ْ
ُ
أ

ُس٬رَُ٪٦ٍّ ُُمِْه٨نَِي َدْْيَ ُمَفاِِ٘طنَي َوََل 
ُ
َِٟخاَب ٦ْ٤ِ َرت٢ُِْس٣ْ إَِذا آحَيُْخ٬٥ُُ٪٦ٍّ أ وح٬ُا ا١ْ

ُ
ِي٦َ أ  ٦َ٤ِ اَّلٍّ

ْعَػانٍ 
َ
  [.ٓ]اٞنائدة: ىجس٤ُخٍِّغِؼي أ

تنكح المرأة ألربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر كُب اٜنديث: ))
 . (ُ)((بذات الدين، تربت يداؾ

                                                             

، أم: ()تربت يداؾ()قاؿ: ترب الرجل: إذا افتقر، فقولو: [. ئُْٔ[، مسلم ]ََٗٓ( صحيح البخارم ]ُ)
لصقت بالرتاب، ّنعىن: افتقرت، كىي كلمة جارية على ألسنة العرب ال يريدكف هبا الدعاء على 

 اٞنخاطب، بل اللـو ك٥نوه.



 

283 

 

 كيقاؿ ُب الرجل كذلك ما يقاؿ ُب اٞنرأة من اعتبار كونو من أىل االحتشاـ
إًل تفعلوه تكن  ،و فزوجوهإذا أتاكم من ترضوف دينو وخلقكالعفة؛ ففي اٜنديث: ))

 .(ُ)((فتنة في األرض وفساد كبير
فنبلحظ اعتبار مقومات االختيار ُب التشريع اإلسبلمي؛ لتبىن األسرة بناء سليمنا 
معاَب، كإف كانت ىذه اٞنقومات تتفاكت، كيربز األىم منها ُب ذات الدين، صاحبة 

 اٝنلق.
اء عاطفتو انسياقنا ال يبصره كىو ما يعين أف اإلنساف ال ينبغي أف ينساؽ كر 

بالعيوب، كُب الوقت نفسو فإف ٣نا يهدد األمن األسرم أف يلغي دكر العاطفة ٕنامنا، 
فأتاه رجل  ،قاؿ: كنت عند النيب  ، عن أيب ىريرة :ففي اٜنديث

أنظرت )) :فأخربه أنو تزكج امرأة من األنصار، فقاؿ لو رسوؿ اهلل 
 . (ِ)((ااذىب فانظر إليها، فإف في أعين األنصار شيئً ف))، قاؿ: ال، قاؿ: ((؟إليها

فباألخبلؽ تستقيم اٜنياة، كتسعد النفس،  ،تطهًن البيوت من اٞننكرات كمنها:
 كيدـك الود. 
الفكرية، صدم للتيارات الت  التنبو إٔب األخطار ال ي هتدد كياف األسرة من  كمنها:

هزة إعبلـ ك٠نبلت كأفبلـ كمواقع كغًن من أجكاإلمدادات السرطانية الدخيلة كالزاحفة 

                                                             

اٜنديث مركم من حديث أيب ىريرة كحديث أيب حاًب اٞنز٘ب. حديث أيب ىريرة أخرجو ابن ماجو  (ُ)
[، كقاؿ: كُب الباب عن أيب حاًب اٞنز٘ب، كعائشة. حديث أيب ىريرة قد َُْٖ، كالرتمذم ][ُٕٔٗ]

خولف عبد اٜنميد بن سليماف ُب ىذا اٜنديث. كركاه الليث بن سعد، عن ابن عجبلف، عن أيب 
. قاؿ ١نمد: كحديث الليث أشبو كٓب يعد حديث عبد اٜنميد  ىريرة، عن النيب  مرسبلن
[. حديث أيب حاًب اٞنز٘ب: ِٓٗٔ[، كاٜناكم ]ْْٔأيضنا: الطربا٘ب ُب )األكسط( ]١نفوظنا. كأخرجو 
[، كقاؿ: "ىذا حديث حسن غريب، كأبو حاًب اٞنز٘ب لو صحبة، كال نعرؼ لو َُٖٓأخرجو الرتمذم ]

[، كالبيهقي ُب ِٕٔكما أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبًن( ]غًن ىذا اٜنديث".   عن النيب 
 اؿ العراقي: "أخرجو الرتمذم من حديث أيب ىريرة،، كنقل عن البخارم أنو [. قُُّْٖ)الكربل( ]

ٓب يعده ١نفوظنا. كقاؿ أبو داكد: إنو خطأ كركاه الرتمذم أيضنا من حديث أيب حاًب اٞنز٘ب كحسنو. كركاه 
 أبو داكد ُب اٞنراسيل، كأعلو ابن القطاف بإرسالو كضعف ركاتو".

 [.ُِْْصحيح مسلم ] (ِ)
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ذلك، كىي تيصىاًبح الن اس كٕناسيهم بإمكاناهتا الرىيبة ٔنفض ما يعليو الزكج أك األب 
 أك اٞنوجو الصاّب ُب التعليم، كهتدـ ما يبنيو.

ككذلك التنبو إٔب احمليط االجتماعي الذم ال ٫نلو من اٞنفسدين، كأصدقاء  
 السوء. 

د  من مواجهة تلك التيارات؛ كذلك من خبلؿ التبصًن كالتنوير كمن ىنا كاف ال ب
التفكك باٞننهج اإلصبلحي ُب التشريعات اإلسبلمية؛ حرصنا على كياف األسرة من 

؛ كعلى األبناء من اال٥نراؼ أك التيو أك ضعف اإل٬ناف. كالوقاية من ذلك كالذكباف
نفوس األبناء من رس الفضائل ُب تكوف بالرجوع إٔب اٞنناىج اإلسبلمية ُب الرتبية، كغ

كالتصدم للمنكرات ُب البيوت ال ي تعدُّ كالبعد عن أماكن الشبهات، أكؿ النشأة، 
 معاكؿ ىدـو ُب ١ناضن أجياؿ األمة، كمصادر ٔنريب ُب أكناف األسرة اٞنسلمة.

: عدـ إفشاء األسرار الزكجية؛ فإف  للفراش أسرارنا ٩نب أف ٓناط بسياج من كمنها
ماف، كإف إفشاء شيء من ذلك من أسباب االختبلؼ، كتعرض األمن األسرم الكت

الزكج لباسنا كسرتنا لزكجة،  فمن ركائز احملبة: أف يكوفللتهديد، كفقداف الثقة اٞنتبادلة. 
 .كأف تكوف الزكجة كذلك لو

كالزكاج عبلقة ٟنا خصوصيتها كأسرارىا، كىي عبلقة يؤٕنن فيها الزكجاف على 
ُب كصف  قاؿ اهلل  ا، فبل ينبغي أف يفشي أحد٨نا سر صاحبو.أسرار بعضهم

يْبِ حمساٞنؤمنات الصاٜنات:  َٖ اٌت ل٢ِْ َِ اِْلَاُت َٛا٧َِخاٌت َضاِ٘ فاآلية فيها  [.ّْ]النساء: ىجسَ٘الهٍّ
كصف الصاٜنات بأهنن حافظات للغيب، أم: ٪نفظن أنفسهن عن الفاحشة، كأمواؿ 

ما بينهن كبٌن أزكاجهن من أسرار أزكاجهن عن التبذير كاإلسراؼ، ك٪نفظن 
 كخصوصيات.

إف من أعظم األمانة عند اهلل يـو القيامة، الرجل يفضي إلى كُب اٜنديث: ))
 . (ُ)((امرأتو، وتفضي إليو، ثم ينشر سرىا

                                                             

 [.ُّْٕمسلم ]( صحيح ُ)
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"كُب ىذا اٜنديث: ٓنرٙب إفشاء الرجل ما ٩نرم بينو  :قاؿ اإلماـ النوكم 
تفاصيل ذلك كما ٩نرم من اٞنرأة فيو من قوؿ كبٌن امرأتو من أمور االستمتاع، ككصف 

 . (ُ)أك فعل ك٥نوه"
بالقسم؛ فإف اٜنياة الطبية إ٧نا تبىن على القناعة، كالذم ال القناعة كالرضا  كمنها:

 يقنع كالذم يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشنا. 
يغار الزكج  من حق الزكجة: أفك البعد عن الغًنة ال ي تتجاكز اٜند؛  كمنها:

فبل يعرضها للشبهات، كال يتساىل معها ُب كل ما يؤذم الشرؼ، أما إذا  يها،عل
جاكزت الغًنة اٜند فكانت طنًّا ال أساس لو إال  كسوسة الشيطاف فهي من الغًنة 

 .اٞنذمومة، كعبلجها بالثقة كاحملبة اٞنتبادلة بينهما
، كالبعد عن األنانية التضحية كالبذؿ كالتسامح كالصدؽ كاإلخبلص كمنها:

 كالتسلط كالعنف.
 كمنها: اٜنوار ُب إدارة األزمات، كْناكز العقبات، كألجل فهم اآلخر.

كمنها: اعتبار كل كاحد من الطرفٌن من ركائز األسرة، كمكمبلن لآلخر، 
ُب إدارة  لى بذؿ اجملهودعكالشكر كاالعرتاؼ بأ٨نية كل طرؼ كّنا يقـو بو من جهد، 

  سعاد الطرؼ االخر.األسرة، كإشؤكف البيت ك 
كمنها: معرفة الزكجة حقوؽ الزكج كمتطلباتو، كمسؤكليتها كدكرىا ُب البيت، 

 ككاجبها ْناه األكالد، ككذلك على الزكج أف يفقو حقوؽ الزكجة كيدرؾ حاجتها.
كلكم راع ومسؤوؿ عن رعيتو، فاإلماـ راع وىو )) :قاؿ النيب 

عن رعيتو، والمرأة في بيت  لو راع وىو مسؤوؿعن رعيتو، والرجل في أى مسؤوؿ
 .(ِ)..((..اٜنديثولة عن رعيتهاؤ زوجها راعية وىي مس

                                                             

 (. ٖ/َُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
[. قاؿ العبلمة ُِٖٗ[، مسلم ]ُّٖٕ، ََِٓ، ُِٕٓ، ِٖٓٓ، ِْٓٓ، َِْٗ( صحيح البخارم ]ِ)

ىل كفاىم  ()كىو مسؤكؿ عن رعيتو()زكجة كغًنىا،  ()كالرجل راع ُب أىلو(): "قولو: اٞنناكم 
ُنسن تدبًنىا ُب اٞنعيشة،  (اٞنرأة راعية ُب بيت زكجها()ك )حقوقهم من ٥نو نفقة ككسوة كحسن عشرة؟ 

 =)كىي مسؤكلة عن)كنفسها.  ة ُب مالو، كحفظ عيالو كأضيافوكالنصح لو، كالشفقة عليو، كاألمان
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الراعي ىو اٜنافظ اٞنؤٕنن اٞنلتـز صبلح  :قاؿ العلماء" :قاؿ اإلماـ النوكم 
ففيو أف كل من كاف ٓنت نظره شيء فهو مطالب  ،ما قاـ عليو كما ىو ٓنت نظره

 .(ُ)"صاٜنو ُب دينو كدنياه كمتعلقاتوكالقياـ ّن ،بالعدؿ فيو
؛ فإف العناية باٞنظهر من عوامل التجدد التزين كالتطيبكمنها: االعتناء بالنظافة ك 

ُب اٜنياة الزكجية، كيثمر اكتفاء كاقتناعنا بالطرؼ اآلخر، كزيادة ُب العفة، كيدخل ُب 
البعد عن ذلك: ٣نارسة بعض الرياضات ال ي تقي اٛنسد من الرتىل كالسمنة، ك 

 إٔب غًن ذلك. -مثبلن –اٞنشركبات ال ي تضر باٛنسد كتضعفو كالدخاف 
 

 مسألة: )محبة الزوجة الكتابية(: 
أمر مطلوب، فمحبة الزكجة أساس ال  -مسلمة كانت أـ كتابية-إف ١نبة الزكجة 

ال ي  ي ةاٛنبلبد  منو؛ الستمرار اٜنياة، كلبناء األسرة بناء سليمنا، كىي من احملبة الطبيعية 
 ال تتناَب مع التشريعات، بل جاء التشريع بتقرير ذلك كتأكيده.

ىذه احملبة إ٧نا تيبىن على اإلحساف كاإلخبلص كالصدؽ ُب اٞنودة. كىي تعكس 
كاقعية التشريعات اإلسبلمية ال ي تتبلءـ مع الفطرة، كطبيعة اٝنلق، فاٞنسلم ال ٪نب 

ا زكجتو، كرفيقة حياتو، فيعاشرىا زكجتو الكتابية ألجل معتقدىا؛ كلكن لكوهن
 باٞنعركؼ، كيعاملها بالرفق كاحملبة. 

 
 (:محبة إحدى الزوجات أو أحد األوًلد أكثر من غيرهمسألة: )

ذىب الفقهاء ، فقد أك أحد األكالد أكثر من غًنه ،١نبة إحدل الزكجاتأم ا  
حبها أكثر من غًنىا، كأ ،و إٔب إحدل زكجاتواإلنساف ال يؤاخذ إذا ماؿ قلبي  إٔب أف  

                                                                                                                                                                    

ىل قامت ّنا ٩نب عليها كنصحت ُب التدبًن أك ال؟ فإذا أدخل الرجل قوتو بيتو فاٞنرأة أمينة  (رعيتها(=
ا خرج عن أمانتها اٝناصة كصارت ىي كغًنىا فيو سواء، فإف سرقت من اٞنخزف عليو، كإف اختزنو دكهن

قطعت كفاقنا للشافعي كمالك، خبلفنا أليب حنيفة ُب قولو: ال قطع بٌن الزكجٌن.." فيض القدير 
(ٓ/ّٖ.) 

 (. ُِّ/ ُِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
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ة ال ي ليس احملبة من األمور القلبي   أحد أكالده أكثر من اآلخرين؛ ألف   ككذا إذا أحب  
ٜنديث عائشة رضي اهلل عنها  ؛كال قدرة لو على التحكم فيها ،لئلنساف فيها خيار

اللهم ىذه )) يقسم لنسائو فيعدؿ كيقوؿ: قالت: كاف رسوؿ اهلل 
ُب تفسًن -قاؿ الرتمذم . (ُ)((ال تلمني فيما تملك وًل أملكف ،قسمتي فيما أملك

 اٜنب كاٞنودة. :يعين بو -((فيما تملك وًل أملك)) :قولو
كاٜنديث يدؿ على أف احملبة كميل القلب أمر غًن " : كقاؿ الصنعا٘ب

 .(ِ)"بل ىو من اهلل تعأب ال ٬نلكو العبد ،مقدكر للعبد
غًنه بالعطايا، أك بغًنىا من األمور ال ي  على كإ٧نا ٪نـر عليو أف يفضل احملبوب

ِػل٬ُا بنَْيَ ا١نَِّفاءِ حمس :لقولو  ؛٬نلكها اإلنساف بغًن مسوغ ْٓ ْن َت
َ
٬ا أ ُٓ ي ٍِ َو٦َْ١ تَْفَخ

ثِ  َٜ ٍّ٢ َٓ  .[ُِٗ]النساء: ىجسَول٬َْ َضَؽْنخ٣ُْ ٘اََل ح٥َِي٬ُ٢ا ُُكٍّ ال٥َْي٠ِْ َذخََؼُروَ٪ا ََكل٥ُْ
و امرأتاف يميل إلحداىما جاء يـو من كاف ل)) :كلقوؿ النيب 

  .(ّ)((القيامة أحد شقيو مائل
ٞنا عرفت من أهنا ٣نا ال  ؛قاؿ العلماء: اٞنراد اٞنيل ُب القسم كاإلنفاؽ ال ُب احملبة

 ٬نلكو العبد.
  

                                                             

[، كقاؿ: حديث عائشة َُُْالرتمذم ][، ك ُُُِٓ[، كأ٘ند ]َُّٕ( أخرجو إسحاؽ بن راىويو ]ُ)
ىكذا ركاه غًن كاحد، عن ٘ناد بن سلمة، عن أيوب، عن أيب قبلبة، عن عبد اهلل بن يزيد، عن عائشة 

كاف يقسم، كركاه ٘ناد بن زيد، كغًن كاحد، عن أيوب، عن أيب قبلبة مرسبل،   أف النيب 
  كاف يقسم، كىذا أصح من حديث ٘ناد بن سلمة.  أف النيب 

 (.ِّٖ/ِ( سبل السبلـ، ١نمد بن إٚناعيل الصنعا٘ب )ِ)
[، كابن ِِِٓ[، كالدارمي ]ّٕٔٗ[، كأ٘ند ]ََُ[، كإسحاؽ بن راىويو ]ِٕٔٓ( أخرجو الطيالسي ]ّ)

[، َِْٕ[، كابن حباف ]ِّْٗ[، كالنسائي ]ُٓٓٗ[، كالبزار ]ُِّّ[، كأبو داكد ]ُٗٔٗماجو ]
شرط الشيخٌن"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: [، كقاؿ: "حديث صحيح على ِٕٗٓكاٜناكم ]

(: "أخرجو أصحاب السنن كابن حباف ْٕٖ[. قاؿ العراقي )ص:َّْٖالبيهقي  ُب )شعب اإل٬ناف( ]
من حديث أيب ىريرة: قاؿ أبو داكد كابن حباف )فماؿ مع إحدا٨نا(، كقاؿ الرتمذم: )فلم يعدؿ 

 بينهما(".
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: (ُ)ُب التسوية بٌن األكالد بالعطايا ك٥نوىا لبشًن  كلقولو 
 .(ِ)(("فارجعو))قاؿ:  ، قاؿ: ال،((أكل ولدؾ نحلت مثلو))

  .(ّ)((فاردده)) :كُب ركاية قاؿ
 ،؟((أفعلت ىذا بولدؾ كلهم)): كُب ركاية فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

فرجع أيب فرد تلك  :قاؿ ((،اتقوا اهلل واعدلوا في أوًلدكم)) :قاؿ ،ال :قاؿ
  .(ْ)الصدقة

  .(ٓ)((فإني ًل أشهد على جور ،افال تشهدني إذً )) :قاؿ :كُب ركاية
 . (ٔ)((ًل تشهدني على جور)) :كايةكُب ر 

  .(ٕ)((فأشهد على ىذا غيري)) :كُب ركاية قاؿ
  .(ٖ)((فإني ًل أشهد)) :كُب ركاية قاؿ
  .(ٗ)((وإني ًل أشهد إًل على حق ،فليس يصلح ىذا)) :كُب ركاية قاؿ

كُب ىذا  .كىبت :فمعناه ((نحلت)) :أما قولو :قاؿ اإلماـ النوكم 
 ،كيهب لكل كاحد منهم مثل اآلخر ،ف يسوم بٌن أكالده ُب اٟنبةاٜنديث أنو ينبغي أ

                                                             

: -بضم فسكوف-"النٍُّحل:  :[. قاؿ العبلمة السندم ُِّٔ[، مسلم ]ِٖٔٓصحيح البخارم ]( ُ)
كجوز الضم ّنعىن:  -بكسر فسكوف-مصدر ٥نلتو، أم: أعطيتو. كيطلق على الػميػػٍعًطي أيضنا. كالنحلة 

"النٍُّحل: العطية كاٟنبة ابتداء من غًن عوض كال استحقاؽ. يقاؿ: ٥نىىلىو  : العطية. قاؿ ابن األثًن
(، ِٖٓ/ٔ: العطية". حاشية السندم على سنن النسائي )-بالكسر–. كالنٍِّحلىة -بالضم–يػىٍنحىليو ٥نيٍبلن 

يدؿ على جواز الرجوع ُب  ()فارجعو()كقولو:  (.ِٗ/ٓاألثر، مادة: )٥نىىلى( )النهاية ُب غريب اٜنديث ك 
 ٥نو ذلك.اٟنبة للولد. كلعل من ال يقوؿ بو ٪نمل على أنو رجع قبل أف يتم األمر بالقبض من جهتو، ك 

 (. ُٖٗ/ ّٔ( اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )ِ)
 [.ُِّٔ( ]َُصحيح مسلم ) ( ّ)
 [.ُِّٔ( ]ُّصحيح مسلم ) (ْ)
 [.ُِّٔ( ]ُْصحيح مسلم ) (ٓ)
 [.ُِّٔ( ]ُٔ[ مسلم )َِٓٔصحيح البخارم ] (ٔ)
 [.ُِّٔ( ]ُٕصحيح مسلم )(  ٕ)
 [.ُِّٔ( ]ُٖصحيح مسلم )( ٖ)
  (.ٓٔ/ُُعلى صحيح مسلم )شرح اإلماـ النوكم  ،[ُِّٔ( ]ُٗصحيح مسلم )(  ٗ)



 

289 

 

يكوف للذكر مثل حظ  :كقاؿ بعض أصحابنا .كيسوم بٌن الذكر كاألنثى ،كال يفضل
أك  ،فلو فضل بعضهم ،لظاىر اٜنديث ؛كالصحيح اٞنشهور أنو يسوم بينهما ،األنثيٌن

نو مكركه كليس فمذىب الشافعي كمالك كأيب حنيفة أ ،كىب لبعضهم دكف بعض
 س كعركة ك٠ناىد كالثورم كأ٘ند كإسحاؽ كداكدك كقاؿ طاك  .كاٟنبة صحيحة ،ُنراـ
: كبغًنىا من ألفاظ  ((ًل أشهد على جور)) :كاحتجوا بركاية ،ىو حراـ
 . (ُ)"اٜنديث

 يالنَّْحل كما تحبوف أف يعدلوا بينكم ف ياعدلوا بين أوًلدكم فكُب ركاية: ))
  .(ِ)((اْلِبرّْ والعطف

 ،فإف انتظاـ اٞنعاش كاٞنعاد إ٧نا يدكر مع العدؿ" :قاؿ العبلمة اٞنناكم 
 ،ك١نبة بعضهم لو كبغض بعضهم إياه ،إٔب الشحناء كالتباغض كالتفاضل بينهم ٩نرُّ 

اإلخوة، كترؾ  الندب إٔب التآلف بٌن :كفيو .(ّ)"كينشأ عن ذلك العقوؽ كمنع اٜنقوؽ
   .ما يورث العقوؽ لآلباء

 
 
                                   

                                                             

(، كانظر: اٞنعتصر من اٞنختصر من مشكل اآلثار ٕٔ -ٓٔ/ُُاإلماـ النوكم على صحيح مسلم )( شرح ُ)
(، الشرح اٞنمتع َّٕ/ُّ(، البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ٞنسائل اٞنستخرجة )ْٔ/ِ)

 (.ْٖ/ُُعلى زاد اٞنستقنع )
[، كالبيهقي ُب ِّٕ[، كٕناـ ]َٕ[، كما أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبًن( ]َُْٓجو ابن حباف ]أخر  (ِ)

 (: "إسناده حسن".ٕٓٓ/ُُب )فيض القدير( )  [. قاؿ العبلمة اٞنناكم ََُِّ)الكربل( ]
 (.ٕٓٓ/ ُفيض القدير )( ّ)
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متجذِّرةه ُب شغاؼ ك  ،فطرةه ثابتةه ُب حنايا النفوسإف  حب الوطن كاٜننٌن إليو 
 ..القلوب

رة، النض ساحات رياضها إن و اٜننٌن إٔب منازؿ الصبا القد٬نة، كإٔب التنزه ُب
كاألكل من ٖنارىا، ، كالرتكم من حياضها، كاالستظبلؿ بأشجارىاها العطرة، ئكأجوا

 ،ديارىا العامرةمن ظبلٟنا، كاالرتشاؼ من قبلٟنا، إٔب ٗناؿ أىلها، كإٔب  الت فيؤك 
، إٔب أرضها كٚنائها، كبرىا ميادينهاساحاهتا ك ك  ،كأهنارىا كجداكٟنا ،كسهوٟنا كبطاحها
  رىا.كُنرىا، كبردىا كح

 ، ك١نفر  للنهوض بو،  كحفظومن اٝنراب وكسبلمت وسببه لعمارتإف  ١نبة الوطن 
 الضياع. من

 على اٝنلق أىوف كتضييع أمرًه، فما يكوف بكفراف نًعىم اهلل  األكطاف كضياعي 
 أمره، كقابلوا ما أسبغ عليهم من النِّعم بالكفراف كاٛنحود. عصوا إذا اهلل 

ًػا َوََضَ حمس :قاؿ اهلل  َٕ تِي٫َا رِزُْر٫َا َر
ْ
ًث يَأ ٥َه٨ٍِّ ٍْ ُ ٤َرَاًل َْٛؽيًَث ََك٧َْج آ٨َ٤ًِث ٤ُ َب اَّللٍّ

٬ُٓنَ  ُ َِلَاَس اْْل٬ُِع َواْْل٬َِْف ة٥َِا ََك٬ُ٧ا يَْه٨َ َذاَر٫َا اَّللٍّ
َ
ِ َ٘أ ٣ُِٓ اَّللٍّ جْ

َ
ؽَْت ةِأ َٙ ِ ٤َََكٍن ََ٘س

 ىجس٦ْ٤ِ ُُكّ
ْػ ََكَن لَِفَتإٍ حمس :كقاؿ  [،ُُِ]النحل: َٜ ٣ْ٫ِِ٨ آيٌَث َس٨ٍَّخاِن َخ٦ْ ي٥َنٍِي  ١َ َٟ ِِف َمْف

٬ٌر  ُٙ ّيَِتٌث َوَربٌّ َد ٌَ ةٌ  ُؽوا ََلُ ةَْْلَ ُٟ ٨ْ٢َا  15وَِك٥َاٍل َُك٬ُا ٦ْ٤ِ رِْزِق َربُِّس٣ْ َواْك ـَ ْر
َ
َؽُى٬ا َ٘أ ْْ َ

َ٘أ
زُ 

ُ
نْلَاُ٪٣ْ ِِب٨ٍَّتَي٣ْ٫ِْ َس٨ٍّتنَْيِ َذَواَِتْ أ َٓؽِِم َوبَػٍّ ي٠َْ ا١ْ ـَ ٢َي٣ْ٫ِْ  ْػٍر َْ ـِ ٍء ٦ْ٤ِ  ذ٠ٍْ وَََشْ

َ
ًٍ َوأ ٠ٍ ََخْ

٬َر  ٢َٛ16ِي٠ٍ  ُٙ َٟ ُؽوا وََ٪٠ْ ُُنَازِي إَِلٍّ ا١ْ َٙ َٝ َسَؾي٨َْاُ٪٣ْ ة٥َِا َز ِ  [.ُٕ-ُٓ]سبأ: ىجس17َذل
،  ك٨نا القناعة كالرضا اف:األمن كاألماف، كيورث اف:٬ننحكالتقول إف  اإل٬ناف باٞنقابل فك 

خَْط٨َا حمس: اهلل  من أسباب الرزؽ، كالربكة فيو. قاؿ َٙ ٬ْا ١َ َٜ َؽى آ٬٨ُ٤َا َواتٍّ ُٜ ْ٪٠َ ا١ْ
َ
نٍّ أ

َ
َول٬َْ أ

رِْض 
َ
٥َاءِ َواْْل ٢َي٣ْ٫ِْ ةََؽََكٍت ٦َِ٤ الفٍّ ٢ُْج حمس : قاؿك  ،[ٔٗ]األعراؼ: ىجسَْ ُٜ َذ
اًرا  ٍّٙ ُِْٖٙؽوا َربٍُّس٣ْ إ٩ٍُّ٧ِ ََكَن َد َخ ـْ ٢َيُْس٣ْ ٤ِْػَراًرا  :ا َْ ٥َاَء  ٠ِ الفٍّ ـِ ْم٬َاٍل َوي٥ُْػِ  ;يُْؽ

َ
ْدُز٣ْ ةِأ

ج٫َْاًرا 
َ
٠ْ ١َُس٣ْ أ َٓ ٠ْ ١َُس٣ْ َس٨ٍّاٍت َويَْش َٓ  [.ُِ-َُ]نوح: ىجس>َوبَننَِي َويَْش
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باٞنعصية  الرزؽى  كإف للمعصية شؤمنا ُب منع الرزؽ، أك سلب بركتو، فقد ٪نـر اٞنرءي  
نتفاع بو، ُب الرزؽ، فيكوف لديو اٞناؿ الوفًن كال ٪نسن اال يرتكبها، أك قد ٪نـر الربكةى 

 فيضيع اٞناؿ ُب غًن مصلحة، كيذىب من غًن فائدة. 
فمن ركائز الوطنية ال ي ينبغي أف ييعىن هبا: غرسي بذكر اإل٬ناف كالتقول ُب نفوس 
األبناء من أكؿ النشأة، فهي ال ي تثمر ١نبةن للوطن، كقيمنا كأخبلقنا كاستقامة، كأمننا، 

 كبركات ُب الرزؽ.
 أماناتو، كاٞنسا٨نة ُب هنوضو ُب كحفظ ّنسؤكلياتو، القياـ يتقتض الوطن إف ١نب ةى 

كالتناصح بٌن  نظامو ك٣نتلكاتو، كحفظ عنو، كالنافعة، كالدفاع اٞنفيدةً  اجملاالتً  شىت
ـى كحيٍسنى اٝنيلق، كالتعاكف على الربِّ كالتقول كاإلصبلح.   أفراده، كاالحرتا

مقدـ على كالئنا كانتمائنا إف مصاّب الوطن كحفظو من االضرابات كالغوائل، 
للقبائل كالعوائل. كإف اٜنرص على سبلمة أمنو، كالنهوض بو ىو اٞنيزاف الذم توزف بو 
التحالفات كاالنتماءات كاألحزاب. فينبغي على اٞنواطن الصاّب أف يضع يده ُب أيدم 
 الصادقٌن اٞنخلصٌن، اٜنريصٌن على مصاّب أمتهم، كأف يتعاكنوا على الرب كالتقول

 كالنهوض كالرقي بوطنهم. 
 تتسلح نًنة كعقوؿ كمبتكرات، كاخرتاعات كازدىار، كتقدـ كفكر علم: فالوطنية

 كاٞنعرفة. بالعلم
، فهو ّنثابة زرعو فػىقىدى  ، فهو تػيٍربػىتىوي كإخراج اإلنساف من كطنو ليس باألمر اٟنٌنِّ

 .يػىٍنضيري ال يثمر كال  (ُ)ذاكو 
، جسده من ركحو بإخراج، كطنو من العبد إخراج  شب و اٜنقُّ  كقد

٬ُ٢هُ إَِلٍّ حمس :فقاؿ َٓ وِ اْعؽُُس٬ا ٦ِْ٤ دِيَارُِك٣ْ ٤َا َذ
َ
َفُس٣ْ أ ُٙ جْ

َ
ِن اْرُخ٬ُ٢ا أ

َ
٢َي٣ْ٫ِْ أ َْ خَب٨َْا  َٞ ٧ٍّا 

َ
َول٬َْ أ

 اٛنسد، من الركح إخراج: أمرين بأصعب  اهلل فأتى ،[ٔٔ]النساء: ىجس٢َِٛي٠ٌ ٣٫ُْ٨٤ِْ 
 .الوطن من اٛنسد كإخراج

                                                             

 م: ذبل.يقاؿ: )ذكل( البقل يذكم بالكسر )ذيًكيًّا( مضمـو مشدد فهو )ذىاكو( أ (ُ)
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 اهلل رسوؿ على القرآف نزكؿ بداية قصة د جاء ُب )الصحيح( ُبكق
، للنيب كرقة كقوؿ نوفل، بن كرقة إٔب كذىابو : يتين أكوف يا ل

، قاؿ: ؟!((أو مخرجي ىم)) :إذ ٫نرجك قومك، فقاؿ رسوؿ اهلل  ؛احيًّ 
 .(ُ)..نعم

كرقة ُب إخراجو من بلده، كٓب يراجعو  فتأمل كيف راجع رسوؿ اهلل 
 إخباره بعداء قومو كأذيتهم لو ُب جسده؟! ُب

فإنو  ؛شدة مفارقة الوطن على النفس :يؤخذ منو" : قاؿ السهيلي
 فلما  ،فلم يظهر منو انزعاج لذلك ،ٚنع قوؿ كرقة أهنم يؤذكنو كيكذبونو

أو مخرجي )) :ٜنب الوطن كإلفو فقاؿ ؛اإلخراج ٓنركت نفسو لذلك :ذكر لو
 .(ِ)؟!(("ىم

إذا قدـ من سفر،  كاف رسوؿ اهلل : نو قاؿأ كعن أنس 
فأبصر درجات اٞندينة، أكضع ناقتو، كإف كانت دابة حركها، قاؿ أبو عبد اهلل: زاد 

حثها على اإلسراع ٛنهة . أم: (ّ)اٜنارث بن عمًن، عن ٘نيد: حركها من حبها
كعلى  ،لكثرة حبو ٟنا. كُب اٜنديث داللة على فضل اٞندينة ؛كالدخوؿ إليها ،اٞندينة

  .(ْ)حب الوطن كاٜننٌن إليو :مشركعية
 ،ا يقيم فيو كمسكنن ١نبلًّ ىو الذم ارتضاه اإلنساف  على أف الوطن اٜنقيقي كيدؿ

 .(ٓ)كلد بو أك ٓب يولدكتنفس فيو اٜنرية، 
                                                             

 [.َُٔ[، مسلم ]ّ( صحيح البخارم ]ُ)
 (. ّٗٓ/ُِ( فتح البارم، البن حجر )ِ)
 [.َُِٖ(  صحيح البخارم ]ّ)
(، ٓنفة ُّٓ/ّ(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، للعيين )ُِٔ/ّ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ْ)

 (.ِّٖ/ٗاألحوذم )
وطن اإلنساف ك١نلو. يقاؿ: أكطن فبلف أرض كذا ككذا، : "اٞننزؿ تقيم فيو، كىو مقاؿ ابن منظور  (ٓ)

(، العٌن، للخليل ُْٓ/ُّأم: أنذىا ١نبلًّ كمسكننا يقيم فيها". لساف العرب، مادة: )كطن( )
(. كعرؼ اٛنرجا٘ب الوطن ُِ/ُْ(، هتذيب اللغة، ١نمد بن أ٘ند األزىرم )ْْٓ/ٕالفراىيدم )

 =(، التوقيف علىِّٓبلد الذم ىو فيو". التعريفات )ص:بقولو: "الوطن األصلي: ىو مولد الرجل كال
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فموطين حيث كرام ي..موطين ىو اٞنكاف الذم ال أْنرعي فيو الظلم كالقهر ليل 
من كاٜنرية ُب التدين كإبداء الرأم، ىو الذم أساىم ُب هنار، ىو الذم أشعري فيو باأل

 هنوضو، ىو الذم أشعر فيو بأ٘ب إنساف. 
كال ٬ننع ذلك من اٜننٌن للموطن األصلي الذم كلد فيو، كأف يتمىن لو اٝنًن،  

كأف يتحرر من اٛنهل كالظلم كالفقر كاالستبداد، كأف يرقى إٔب مصاؼِّ الدكؿ 
 اٞنتقدمة..إٔب غًن ذلك.

يتخًن طيب البقاع؛ ليضع فيها بذكر  فاإلنساف ُب حاؿ االستطاعة أيلـز ك 
 دعوتو.

الذم يفنت فيو من البلد  -على القادر-اٟنجرة  كقد أكجب اٜنق 
ِي٦َ حمس :، كال يتسىن لو إقامة الشعائر اإلسبلمية. قاؿ اهلل اٞنسلم ُب دينو إِنٍّ اَّلٍّ

جْ 
َ
الَِِم أ َُ ُث  َٟ

ِ ٍّ٘اُ٪٣ُ ال٥َْاَلن رِْض َٛال٬ُا ح٬ََ
َ
َٓٙنَِي ِِف اْْل ا ُمْفخَْي ٍّ٨ ُٞ ٨ْخ٣ُْ َٛال٬ُا  ُٞ ِف٣ْ٫ِ َٛال٬ُا ذِي٣َ  ُٙ

اءَْت َمِهًْيا ـَ َواُ٪٣ْ َس٣ٍُّ٨٫َ َو
ْ
َٝ ٤َأ ِ و١َه

ُ
ًث َذُخ٫َاِسُؽوا ذِي٫َا َ٘أ َٓ ـِ ِ َوا رُْض اَّللٍّ

َ
ل٣َْ حَُس٦ْ أ

َ
 ىجسأ

 [.ٕٗ]النساء:
رة من موضع ال يتمكن ُب اآلية دليل على كجوب اٟنج" : قاؿ البيضاكم

ًث َذُخ٫َاِسُؽوا حمس: . فقولو (ُ)"فيو الرجل من إقامة دينو َٓ ـِ ِ َوا رُْض اَّللٍّ
َ
ل٣َْ حَُس٦ْ أ

َ
أ

من أرض الكفر إٔب بلد أخرل كما فعل غًنكم من اٞنهاجرين إٔب اٞندينة  يعين: ،ىجسذِي٫َا
اَءْت َمهِ حمس :كاٜنبشة، قاؿ  ـَ ٣ُ َو َواُ٪٣ْ َس٨٫ٍَّ

ْ
َٝ ٤َأ ِ و١َه

ُ
ىذا  أم: لرتكهم ،ىجسًْياَ٘أ

كُب اآلية دليل على كجوب اٟنجرة من موضع ال يتمكن  مع ٕنكنهم منو.الواجب 
إَِلٍّ حمس ٍب استثىن أىل العذر منهم فقاؿ:. -كما تقدـ– الرجل فيو من إقامة دينو

                                                                                                                                                                    

(. كقيل: "الوطن باٞنعىن العاـ: منزؿ االقامة، كالوطن األصلي ّّٖمهمات التعاريف، للمناكم )ص:=
ىو اٞنكاف الذم كلد بو اإلنساف، أك نشأ فيو. كالوطن باٞنعىن اٝناص ىو البيئة الركحية ال ي تتجو اليها 

 (.َٖٓ/ِمية". اٞنعجم الفلسفي، للدكتور ٗنيل صليبا )عواطف االنساف القو 
ي (، تفسًن النسفِّٔ/ُ(، كانظر: السراج اٞننًن، للخطيب الشربيين  )ِٗ/ِ( تفسًن البيضاكم )ُ)

 (.ُْ/ْ(، البحر احمليط ُب التفسًن )ّٖٖ/ُ)
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٬َُٓن ِضي٢َثً  ي ٍِ اِن ََل يَْفخَ َٓٙنَِي ٦َ٤ِ الؽَِّساِل َوا١نَِّفاءِ َوال٬ِْْلَ ة ٟنم على أم: ال قو   ،ىجسال٥ُْْفَخْي
بِياًل حمس .اٟنجرة كال نفقة ٟنم ـَ  ا إٔب أرض اٟنجرة.أم: طريقن  [،ٖٗ]النساء: ىجسَوََل َح٫َْخُػوَن 

استدؿ باآلية على كجوب اٟنجرة "ُب )اإلكليل(:   السيوطيُّ اإلماـ قاؿ 
  على من ٓب يطقها. كعن مالك: اآلية تقتضي أف كل من كاف ُبمن دار الكفر، إال  

 .(ُ)" فيو السنن، فينبغي أف ٫نرج منوبلد تغًن  
ُب ىذه اآليات دليل على ىجراف األرض ال ي يعمل فيها " : قاؿ القرطيبك 

إذا عمل باٞنعاصي ُب أرض فاخرج منها.  : باٞنعاصي. كقاؿ سعيد بن جبًن
ًث َذُخ٫َاِسُؽوا ذِي٫َاحمس: كتبل َٓ ـِ ِ َوا ْرُض اَّللٍّ

َ
ل٣َْ حَُس٦ْ أ

َ
ىذه اآليات  : الك. كقاؿ مىجسأ

كيعمل فيها بغًن  ،فيها السلف سبُّ دالة على أنو ليس ألحد اٞنقاـ ُب أرض يي 
 .(ِ)"اٜنق

من ىذه  كاستنبط سعيد بن جبًن " :كقاؿ اٜنافظ ابن حجر 
 . (ّ)"كجوب اٟنجرة من األرض ال ي يعمل فيها باٞنعصية :اآلية

اٞنسلم من اٞنكاف الذم كجوب اٟنجرة على  :كلذلك كاف من مسائل اإلٗناع"
كيضطر فيو إٔب التقية، كمن عبلمة اٞنؤمن الكامل أال ٫ناؼ  ،٫ناؼ فيو من إظهار دينو

 ،[ْْ:اٞنائدة] ىجسَ٘اَل ََتَْل٬ُا انلٍّاَس َواْعَل٬ْنِ حمس: اهلل لومة الئم. قاؿ  ُب اهلل 
٨ُْخ٣ْ ُمْؤ٨٤ِنِيَ حمسكقاؿ:  ُٞ ككاف النيب  .[ُٕٓ:مرافآؿ ع] ىجسَ٘اَل ََتَا٬ُُ٘٪٣ْ وََعا٬ُِ٘ن إِْن 
  كأصحابو يتحملوف األذل ُب ذات اهلل .كأما اٞندارة فيما  كيصربكف
ما ٓب  ،اجملالسة أدبي  :مستحبة، يقتضيها (ْ) فهي كىيىاسىةه كال يبين باطبلن  ،اال يهدـ حقًّ 

                                                             

 (.ٗٗ( اإلكليل ُب استنباط التنزيل )ص:ُ)
 (.ّْٔ/ٓ( تفسًن القرطيب )ِ)
 (.ِّٔ/ٖارم، البن حجر )( فتح البّ)
ي س( أم: ظريف، كبابو: باع. ك)ًكيىاسىة( أيضن  -بوزف الكيل-)الكىٍيس(  (ْ) ا: ضد اٜنمق، كالرجل )كىيِّسه ميكى

 (.ِٕٗ/ّ(، الصحاح، للجوىرم )ِٕٔبالكسر. انظر: ٢نتار الصحاح، مادة: )كيس( )ص:
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الدىاف كاالختبلؽ، كتكوف مؤكدة ُب خطاب  :فيها جزٍ ستى كيي  ،النفاؽ تنتو إٔب حدِّ 
  .(ُ)"لفحشهم تىصىوُّننا من سفههم، كاتقاءن  ؛السفهاء

 :كاٟنجرة إٔب الشيء الرتؾ. :اٟنجرة": (الفتح)ُب   بن حجر اقاؿ اٜنافظ 
 ٗناؿ الدين قاؿ الشيخ .(ِ)"االنتقاؿ إليو عن غًنه. كُب الشرع: ترؾ ما هنى اهلل عنو

 كقد كقعت ُب اإلسبلـ على كجهٌن:" : يالقاٚن
كابتداء  ،اٜنبشة :ار اٝنوؼ إٔب دار األمن. كما ُب ىجرٌب: االنتقاؿ من داألوؿ

 اٟنجرة من مكة إٔب اٞندينة.
النيب  : اٟنجرة من دار الكفر إٔب دار اإل٬ناف. كذلك بعد أف استقر  الثاني
 كىاجر إليو من أمكنو ذلك من اٞنسلمٌن. ككانت اٟنجرة إذ ذاؾ  ،باٞندينة

كبقي عمـو االنتقاؿ من دار  ،طع االختصاصفانق ،ٔنتص باٞندينة إٔب أف فتحت مكة
 .(ّ)"االكفر ٞنن قدر عليو باقين 

كقد كانت فتنة اٞنسلمٌن ُب )مك ة( فتنة اإليذاء كالت عذيب، كما يلقونو من 
اٞنشركٌن من ألواف اٟنزء كالسُّخرية، فلم ا ىاجركا إٔب )اٞندينة( أصبحت فتنتهم ُب ترؾ 

كانوا أكفياء ك٢نلصٌن لدينهم أماـ الفتنة األكٔب، كأماـ   دكرىم كأمتعتهم كأمواٟنم..كلقد
 الفتنة الث انية.

كإف من أغلى حقائق اإلنسانية: اٜنرية، كقد آثر الكثًن من الدعاة ترؾ أكطاهنم 
حيث ضيِّق عليهم، كمنعوا من قوؿ اٜنق، كٓب يرتضوا ألنفسهم أف ٫نونوا دينهم، أك أف 

ئل، فآثركا اٟنجرة كترؾ األىل كالوطن كاٞناؿ؛ فإف ينافقوا أك يداىنوا ألجل عرض زا
أعلى، كإف الص دع باٜنق أكٔب،  كرسولو  اٜنرية أغلى، ك١نبة اهلل 

يتخًن الدعاة األرض الطيبة؛ ليضعوا بذكر دعوهتم، تلك الغراس ال ي تثمر قيمنا كأخبلقنا 
 كديننا كصبلحنا كبصًنة كفهمنا..       

                                                             

 (.ُِّ/ّ( تفسًن اٞننار )ُ)
 (.َُٕ/ُ(، نيل األكطار، للشوكا٘ب )ِّ/ُعمدة القارم ) (، كانظر:ُٔ/ُ( فتح البارم )ِ)
 (.ِِٗ/ّ)١ناسن التأكيل( )القاٚني تفسًن  (ّ)
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ًَٓث َو٦ْ٤َ حُ حمس :قاؿ اهلل  ـَ رًِْيا َو َٞ رِْض ُمَؽاَد٥ًا 
َ
ِ َُيِْػ ِِف اْْل بِي٠ِ اَّللٍّ ـَ ٫َاِسْؽ ِِف 

 ِ ْسُؽهُ لََعَ اَّللٍّ
َ
َّ أ ْػ َوَر َٜ ٬َِلِ ُث٣ٍّ يُْػرِْك٩ُ ال٬٥َُْْت َذ ـُ ِ َوَر  َو٦ْ٤َ ََيُْؽْج ٦ِْ٤ ةَيْخ٩ِِ ُم٫َاِسًؽا إََِل اَّللٍّ

٬ًرا رَِضي٥ًا ُٙ ُ َد كعبلمة احملبة  .ا يراغم فيو أعداء اهللمكانن  :أم" ،[ََُ]النساء: ىجسَوََكَن اَّللٍّ
ٚنى اٞنهاجر الذم يهاجر إٔب عبادة " .(ُ)"مغايظة أعداء احملبوب كمراغمتهم :الصادقة

٪نب من كليو مراغمة عدكه،   ا يراغم بو عدك اهلل كعدكه، كاهللمراغمن  : اهلل
ج٣ْ٫ٍُّ ََل يُِهيُت٫ُ حمس :كإغاظتو، كما قاؿ 

َ
َٝ ةِأ ِ بِي٠ِ َذل ـَ  َوََل ٧ََهٌب َوََل َُم٥ََْهٌث ِِف 

ٌ
٥َأ َُ  ٣ْ

خَِب ل٣ْ٫َُ ة٩ِِ َخ٠ٌ٥َ  ُٞ ُػّوٍ َجياًْل إَِلٍّ  َْ اَر َوََل َح٨َال٬َُن ٦ْ٤ِ  ٍّٙ ُٟ َُ ا١ْ ئًا يَِٖي ٌِ ئ٬َُن َم٬ْ ٍَ ِ َوََل َح اَّللٍّ
ْسَؽ ال٥ُْْطِفننِيَ 

َ
ُّ أ َ ََل يُِيي  .(ِ)"[َُِ]التوبة: ىجسَنا١ٌِص إِنٍّ اَّللٍّ

على من أخرج من دياره بغًن كجو حق، فقاؿ  أثىن اٜنق كقد 
: ٬َُٖن َْ٘ياًل ٦َِ٤ حمس ْم٬َال٣ْ٫ِِ يَبَْخ

َ
ْعؽُِس٬ا ٦ْ٤ِ دِيَارِ٪٣ِْ َوأ

ُ
ِي٦َ أ َؽاءِ ال٫َ٥ُْاِسؽِي٦َ اَّلٍّ َٜ ُٙ ل٢ِْ

اد٬ُِٛنَ  َٝ ُ٪٣ُ الهٍّ ِ و١َه
ُ
٬ََلُ أ ـُ َ َوَر وَن اَّللٍّ ِ َورِْى٬َا٧ًا َوي٨َُْْصُ  [.ٖ]اٜنشر: ىجساَّللٍّ

 :النيب   فقاؿ اٜنمى أصابتهم اٞندينة إٔب  الصحابة قدـ كٞنا
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارؾ لنا في صاعنا وفي ))

كُب " :السهيلي  قاؿ .(ّ)((مدنا، وصححها لنا، وانقل حماىا إلى الجحفة
وس من حب الوطن ىذا اٝنرب كما ذكر من حنينهم إٔب مكة ما جبلت عليو النف

فهو حناف إٔب الوطن اٞننتقل عنو، ٍب ١نبة للوطن اٞننتقل إليو. كال ريب  .(ْ)"كاٜننٌن إليو
  عبد اهلل بن عدم بن ٘نراء حديث: كيدؿ عليو أف ١نبة اٞنوطن األكؿ فطرية.

واهلل إنك لخير أرض : ))ا على اٜنزكرة فقاؿكاقفن  قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل 
 . (ٓ)((أخرجت منك ما خرجت يولوًل أن يَّ،هلل إلوأحب أرض ا ،اهلل

                                                             

 (.ِْٕ/ُركضة احملبٌن كنزىة اٞنشتاقٌن ) (ُ)
 (.ُِْ/ُمدارج السالكٌن )( ِ)
 [.ٕٕٔٓ، ْٓٔٓ، ِّٔٗ، ُٖٖٗصحيح البخارم ]( ّ)
 (.ّْٔ/ْشرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك ) (ْ)
[، كقاؿ: ِّٓٗ[، كالرتمذم ]َُّٖ[، كابن ماجو ]ُْٗ[، كعبد بن ٘نيد ]ُُٕٖٓأخرجو أ٘ند ] (ٓ)

 ="حسن صحيح غريب، كقد ركاه يونس، عن الزىرم، ٥نوه كركاه ١نمد بن عمرك، عن أيب سلمة، عن
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كأصحابو كانوا ٪نبوف  ُب ىذا اٜنديث داللة كاضحة على أف النيب 
بأف ٪نبب  لربو  ا، فدعاء رسوؿ اهلل ا ٗنًّ حبًّ  (مكة) :كطنهم األصلي

ُب ذلك، كلوال أنو فقد اٞنقومات  صريح كما حبب إليهم مكة نص    ،اٞندينة إليهم
 كاإلنسانية ٞنا كاف االنتقاؿ عنو كاجبنا.الشرعية 
ما ))ٞنكة:   قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن ابن عباسُب ركاية: ك 

، ولوًل أف قومي أخرجوني منك ما سكنت أطيبك من بلد، وأحبك إليَّ 
 .(ُ)((غيرؾ

الذم  إٔب الوطن من ٪ننُّ من أصحابو يسمع  كقد كاف رسوؿ اهلل 
أف ٪نبب إليهم الوطن  كلكنو يطلب من اهلل ، عليو بل ينكركلد بو كنشأ، ف

ببلؿ بن أيب رباح اٞننتقل إليو؛ ٞنا فيو من اٞنقومات اٞنفتقدة ُب الوطن اٞننتقل عنو. فهذا 
 :يقوؿ 

 لي ػػػػًليػػوٕب ًإٍذًخره كىجى ػػػػػػػواد كحػػػػػب  لةػػل أبينت ليػػعرم ىػػػػػيت شػػػػػػػػأال ل
شىامىةه كطىًفيلي  ٕبكىل يػىٍبديكىٍف   ةو ػػػػػػػػػػػػػن  ػػػػيىاهى ٠نىى ػػػػػػػا مً ػػػل أىرًدىف يومن ػػػػػػػػكى

(ِ) 
 

  

                                                                                                                                                                    

، كحديث الزىرم، عن أيب سلمة، عن عبد اهلل بن عدم بن ٘نراء أيب ىريرة، عن النيب =
[، كقاؿ: "صحيح على شرط َِْٕ[، كاٜناكم ]َّٖٕ. كما أخرجو ابن حباف ]عندم أصح"

 الشيخٌن"، ككافقو الذىيب.
[، كقاؿ: "ىذا حديث حسن صحيح غريب". كأخرجو أيضنا: ابن األعرايب ِّٔٗأخرجو الرتمذم ] (ُ)

[، كالبيهقي ُب )شعب ُٕٖٕ[ كاٜناكم ]َُِْٔ[، كالطربا٘ب ]َّٕٗ[، كابن حباف ]ُُُٖ]
 [.ُِٖ[.  كالضياء ]ِّْٕاف( ]اإل٬ن

(، ُْٔ/ُ(، السًنة النبوية كأخبار اٝنلفاء، ١نمد بن حباف )ٖٗٓ/ُانظر: السًنة النبوية، البن ىشاـ )( ِ)
(، السًنة النبوية، البن كثًن ُّ/ٓ(، الركض األنف، للسهيلي )ٓٔٓ/ِدالئل النبوة، للبيهقي )

(، سًن أعبلـ ِٗٔ/ّ(، البداية كالنهاية )ُُٔ/ِية )(، السًنة اٜنلبُٓٔ/ُ(، هبجة احملافل )ُّٓ/ِ)
 (.ُِْ/ّالنببلء )
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اللهم ))فأخربتو فقاؿ:  فجئت رسوؿ اهلل  : قالت عائشة
َىا َوَصاِعَها،  ،حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، أو أشد َوَصحّْْحَها، َوبَاِرْؾ لََنا ِفي ُمدّْ

 .(ُ)((ْجَعْلَها بِاْلُجْحَفةَوانْػُقْل ُحمَّاَىا فَا
ىذا جبل )بعد أف استوطن اٞندينة ُب أحد: ) ككذلك قاؿ النيب 

 .(ِ)((اللهم إف إبراىيم حـر مكة، وإني أحـر ما بين ًلبتيها، يحبنا ونحبو
 ٪نب كطنو، كىو ما جـز بو اإلماـ الذىيب  كقد كاف النيب " 

 .(ّ)فقاؿ: ك٪نب كطنو ،لوطنا :كذكر منها النيب  د بعض ١نابِّ حٌن عد  
فاإلسبلـ ٪نتاج إٔب مبلذ آمن ينمو ُب كنفو، كيربو ُب أحشائو، كينطلق منو، كيأكم 

أنو كرد ُب  أال ترل .إليو، كىذا اٞنبلذ ىو ما ٬نكن االصطبلح على تسميتو بالوطن
إف اإليماف ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ))اٜنديث النبوم الشريف: 

 من أشكاؿ اٛنماعة ال ي ، فاالنتماء إٔب الوطن ُب اإلسبلـ ٬نثل شكبلن (ْ)((جحرىا
كقد  .كحدكد مرعية ،جاءت تعاليمو تشد من أزرىا كتؤكد عليها كفق ضوابط شرعية

استثمر اٞنسلموف األكائل ذلك ُب ٓنقيق مصاّب اٛنماعة ُب عدد من اٞنناسبات 
ُب اٞنعارؾ، كُب تنظيم الناس ُب العطاء، كالظركؼ اٞنختلفة ُب إعداد اٛنيوش كترتيبها 

كُب ٔنطيط اٞندف، كُب حفظ األمن، كُب تنظيم عبلقة الراعي بالرعية، إٔب غًن ذلك 
 من األمور اٟنامة.

كاٞنواطنة ُب اإلسبلـ حق مكتسب لسائر الناس ّنا يرتب عليها من حقوؽ 
 اٞنسلموف الدائمة إال  فبل يسكنها على سبيل اإلقامة  ، ُب جزيرة العربككاجبات إال  
 .دكف غًنىم

                                                             

 [.ُِّٕ، ٕٕٔٓ، ْٓٔٓ، ِّٔٗ( صحيح البخارم ]ُ)
[. )ما بٌن البتيها(: ٨نا: اٜنرتاف، كاٞندينة ّّّٕ، َْْٖ، ّّٕٔ، ِّٖٗ، ِٖٖٗصحيح البخارم ] (ِ)

 بٌن حرتٌن، كاٜنرة: األرض اٞنلبسة حجارة سودنا.
 (.ّْٗ/ُٓـ النببلء )سًن أعبل (ّ)
 [. )ليأرز( معناه: ينضم ك٩نتمع.ُْٕ[، مسلم ]ُٕٖٔصحيح البخارم ]( ْ)
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أف القرآف ٓب يكبح غريزة حب األكطاف، كلكنو ٬ننع أف  كمن نعم اهلل  
٠ُْٛ حمس :أك مؤثرة عليهما ، كرسولو تكوف تلك احملبة مساكية ٜنب اهلل 

 
َ
ِلَْيحُُس٣ْ َوأ َْ ْزَواُسُس٣ْ َو

َ
ب٨َْاؤُُز٣ْ ِإَوْع٬َا٧ُُس٣ْ َوأ

َ
ْم٬َاٌل اْرَْتَْذُخ٬٥َُ٪ا إِْن ََكَن آةَاؤُُز٣ْ َوأ

٬َِلِ وَِس٫َاٍد ِِف  ـُ ِ َوَر َضبٍّ إََِلُْس٣ْ ٦َ٤ِ اَّللٍّ
َ
َفاَدَ٪ا َوَمَفاِز٦ُ حَؽَْى٬َْج٫َا أ َٞ َوَِتَاَرةٌ ََتَْل٬َْن 

ٜنِيَ  ـِ ا َٙ ٬َْم ا١ْ َٜ ُ ََل َح٫ِْػي ا١ْ ْمؽِهِ َواَّللٍّ
َ
ُ ةِأ ِِتَ اَّللٍّ

ْ
بٍُّه٬ا َضِتٍّ يَأ بِي٩ِ٢ِ َذَْتَ  .(ُ)"[ِْبة:]التو  ىجسـَ

ىذا النوع من اٛنهاد كاجب عدك، ك  دا٨نو كمن الواجب: الدفاع عن الوطن إذا
ِي٦َ حمس :اهلل  قاؿ .على كل من قدر على ٘نل السبلح ِ اَّلٍّ بِي٠ِ اَّللٍّ ـَ َوَٛاح٬ُ٢ِا ِِف 

ْٓخَِػي٦َ  َ ََل ُُيِبَّ ال٥ُْ َخُػوا إِنٍّ اَّللٍّ ْٓ اح٧٬ُ٢َُِس٣ْ َوََل َت َٜ  [.َُٗ]البقرة: ىجسُح
كُب  الدفاع عن النفس، كالعرض، كاٞناؿ، كالوطن عند االعتداء. فمن الواجب:

من ))يقوؿ:  قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل  عن سعيد بن زيد  :اٜنديث
قتل دوف مالو فهو شهيد، ومن قتل دوف دينو فهو شهيد، ومن قتل دوف دمو فهو 

َلٍّ  َو٤َاحمس :كيقوؿ اهلل . (ِ)((شهيد، ومن قتل دوف أىلو فهو شهيد
َ
نَلَا أ

٢َي٣ُ٫ِْ ا١َِْٜخاُل ح١٬ٍََّ  َْ خَِب  ُٞ ا  ب٨َْان٨َِا ٥َ٢ٍَّ٘
َ
ْعؽِْس٨َا ٦ْ٤ِ دِيَار٧َِا َوأ

ُ
ِ َوَْٛػ أ بِي٠ِ اَّللٍّ ـَ اح٠َِ ِِف  َٜ ٬ْا إَِلٍّ ُج

 .[ِْٔ]البقرة: ىجس٢َِٛياًل ٣٫ُْ٨٤ِْ 
بى كٞنا كاف التغريب من أعظم أنواع االبتبلءات كاحملن فقد جعلت الشريعةي التغري

عن رسوؿ اهلل  ،عن زيد بن خالد من ٗنلة العقوبات التعزيرية، ففي الصحيح 
: أنو أمر فيمن زٗب، كٓب ٪نصن َنلد مائة، كتغريب عاـ(ّ). 
على خبلؼ بينهم  ،ُب اٛنملة االزن اتفق الفقهاء على مشركعية التغريب ُبكقد 

 ..ُب اعتباره من حد الزٗب أك عدـ اعتباره

                                                             

 -ِٕٗ/ُصيد األفكار ُب األدب كاألخبلؽ كاٜنكم كاألمثاؿ، للقاضي حسٌن بن ١نمد اٞنهدم )( ُ)
ِٖٗ.)  

كقاؿ: [، ُُِْ[، كالرتمذم ]ِْٕٕ[، كأبو داكد ]َُٔ[، كعبد بن ٘نيد ]ُِٓٔ( أخرجو أ٘ند ]ِ)
[، كقاؿ: َُّٗ[، كالضياء ]َِٔٔ[، كالبيهقي ]َْٓٗ"حسن صحيح". كما أخرجو النسائي ]

  "إسناده حسن".
 [.ُّٖٔ، ِْٗٔ( صحيح البخارم ]ّ)



 

303 

 

غًن احملصن ٞندة  وف بالتغريب على كجوبو على الرجل الزا٘ب اٜنرِّ اتفق القائلكقد 
 أمركقد . (ُ)((البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)) :لقوؿ النيب  ؛عاـ

 .-كما تقدـ- فيمن زٗب، كٓب ٪نصن َنلد مائة، كتغريب عاـ النيب 
الكية إٔب كأما اٞنرأة غًن احملصنة، فقد ذىب الشافعية كاٜننابلة، كاللخمي من اٞن

لقوؿ  ؛كجوب التغريب عليها كذلك. قاؿ الشافعية كاٜننابلة: كيكوف معها زكج أك ١نـر
 . (ِ)((ًل تسافر المرأة ثالثة أياـ إًل مع ذي محـر)) :النيب 

 .(ّ)((ًل تسافر المرأة يومين إًل معها زوجها أو ذو محـركُب ركاية: ))
 واليـو اآلخر، تسافر مسيرة ًل يحل ًلمرأة تؤمن باهلل)): (الصحيحٌن) كُب 

كألف القصد تأديبها، كالزانية إذا خرجت كحدىا ىتكت ؛ (ْ)((يـو إًل مع ذي محـر
 جلباب اٜنياء.

كذىب اٞنالكية إٔب أنو ال تغريب على اٞنرأة، كلو مع ١نـر أك زكج كلو رضيت 
 .بذلك، على اٞنعتمد عندىم

ف يبعد عن كطنو؛ كي يتجرع الشارع جعل عقوبة الزا٘ب البكر: أكاٜناصل أف 
ُب الشريعة  مرارة الذنب الذم كقع فيو. إٔب غًن ذلك من عقوبات التغريب التعزيرية

 ، كىي مبسوطة ُب كتب الفقو.اإلسبلمية
: اهلل  قاؿ. كقد استخدـ اٞنشركوف ىذا السبلح ُب مواجهة رسل اهلل 

عْ حمس
َ
ُ إِذْ أ هُ اَّللٍّ ْػ ٧ََْصَ َٜ وهُ َذ ُؽواإَِلٍّ َت٨ُْْصُ َٙ ِي٦َ َز  : كقاؿ[، َْ]التوبة: ىجسؽََس٩ُ اَّلٍّ

َٝ ٦ْ٤ِ َْٛؽيَت٨َِ حمس َٓ ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ٤َ َٓيُْب َواَّلٍّ َٝ يَا ُك وا ٦ْ٤ِ ٩٤ِْ٬َِٛ نَلُْغؽَِس٨ٍّ ََبُ ْٟ َخ ـْ ِي٦َ ا  اَّلٍّ
ُ
ا َٛاَل ال٥َََْل

٨ٍّا ََكرِ٪نِيَ  ُٞ َول٬َْ 
َ
٬ُُٓدنٍّ ِِف ِم٢ٍّخ٨َِا َٛاَل أ ْو ََلَ

َ
فجعل اٞنشركوف من قـو  .[ٖٖ]األعراؼ: ىجسأ

 خركجو من قريتهم مقاببلن لرجوعو إٔب دينهم كتركو عبادة اهلل  شعيب 

                                                             

  [.َُٗٔمسلم ]( صحيح ُ)
 [.ُّّٖ[، مسلم ]َُٕٖ، َُٖٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 [. ِٕٖ[، مسلم ]ُٓٗٗ، ُُٕٗ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.ُّّٗ[، مسلم ]َُٖٖ] ( صحيح البخارمْ)
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ْعؽُِس٬ا آَل ل٬ٍُط ٦ِْ٤ حمس :كحده. كقاؿ اهلل 
َ
ْن َٛال٬ُا أ

َ
َذ٥َا ََكَن َس٬َاَب ٩٤ِْ٬َِٛ إَِلٍّ أ

ُؽونَ  ٍّ٫ ٍَ ٧َاٌس َحخَ
ُ
 [.ٔٓ]النمل:  ىجسَْٛؽيَخُِس٣ْ إِج٣ْ٫ٍُّ أ
َب٣ْ٫ُ ِِف حمس عن اليهود فقاؿ:  كذكر اهلل َٓؼٍّ ٢َي٣ُ٫ِْ اْْلَاَلَء ١َ َْ  ُ خََب اَّللٍّ َٞ ْن 

َ
َول٬َََْل أ

جَْيا  اٞندينة عذابنا ٟنم ُب الدنيا.  طردىم من فجعل اهلل  [.ّ]اٜنشر: ىجسالَّ
عليهم اٛنبلء؛ لعذهبم ُب الدنيا بالقتل كما  كاٞنعىن: "كلوال أف كتب اهلل 

 .(ُ)"فعل بإخواهنم بين قريظة
بين إسرائيل بأف جعلهم يتيهوف ُب األرض ببل كطن. قاؿ  كقد عاقب اهلل 

٬ِْم حمس: اهلل  َٜ َس لََعَ ا١ْ
ْ
رِْض ٘اََل حَأ

َ
٨ًَث يَتِي٬٫َُن ِِف اْْل ـَ ْربَٓنَِي 

َ
٢َي٣ْ٫ِْ أ َْ ٤ٌَث  َٛاَل َ٘إِج٫ٍَّا ُُمَؽٍّ

ٜنِيَ  ـِ ا َٙ  [.ِٔ]اٞنائدة: ىجسا١ْ
فأذف بالقتاؿ ٞنن أخرج  ،بالذكد عنو للوطن قداسة، كأمر كقد جعل اهلل 

ذَِن حمس : اهلل قاؿمن دياره بغًن حق، كال يتسىن لو إقامة الشعائر اإلسبلمية. 
ُ
أ

ِػيٌؽ  َٜ َ لََعَ ٧َْْصِ٪٣ِْ ١َ ٬٥ُِ٢ا ِإَونٍّ اَّللٍّ ُُ ج٣ْ٫ٍُّ 
َ
اح٬ُ٢ََن ةِأ َٜ ِي٦َ ُح ْعؽُِس٬ا ٦ْ٤ِ دِيَارِ٪٣ِْ  39لَِّلٍّ

ُ
ِي٦َ أ اَّلٍّ

 ِ ٍّٚ إ ْْيِ َض َٖ ِ ُّ ة ٤َْج َن٬َا٤ِ ٍْٓو ل٫َُّػِ َْٓي٣ْ٫ُ ةِتَ ِ انلٍّاَس َب ُّ اَّللٍّ ُ َول٬َََْل َدْذ ٬ل٬ُا َرب٨ََّا اَّللٍّ ُٜ ْن َح
َ
َلٍّ أ

رًِْيا َٞ  ِ ٣ُ اَّللٍّ ـْ ُؽ ذِي٫َا ا َٞ ٌّ َوَن٬ََ٢اٌت َوَمَفاِسُػ يُْؼ  [.َْ-ّٗ]اٜنج: ىجسَوبَِي
 

                              
 

 
 
 

  

                                                             

 (.َْٓ/ِٗ( انظر: تفسًن الرازم )مفاتيح الغيب( )ُ)
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را           ع عش  حث  انساب   لمب 
 محبة النفس               

 بين المحظور والمطلوب         
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عليها ك  ُب اإلنساًف غريزةى ١نب ًة النفس، فهي فطرةه جبلي ة، لقد أكدع اهلل 
 (حفظ  النفس)الدنيا، كهبا ٪نافظ اإلنساف على حياتو، كمن اٞنعلـو أف  تقـو مصاّبي 

 اتفق العقبلء من سائر اٞنلل عليها، قاؿ الشاطيب  من الضركريات اٝنمس ال ي
اتفقت األمة، بل سائر اٞنلل، على أف الشريعة كضعت للمحافظة "ُب )اٞنوافقات(: 

كعلمها عند األمة   ،على الضركريات اٝنمس كىي: الدين كالنفس كالنسل كاٞناؿ كالعقل
 .(ُ)"كالضركرم

؛ فإهنا ترتقي ُب مدراج الكماؿ؛ كعندما ٕنتزج )١نبة النفس( بالعقيدة الصحيحة
ألف العقيدة تكبح ٗناحها عن االسرتساؿ ُب الشهوات، كٓنملها على ما فيو صبلحها 

 كسعادهتا ُب الدنيا كاآلخرة، كتنهض هبا إٔب اٞنعإب.
٠َ٥ِ حمس: قاؿ اهلل . كال يكوف ذلك إال بالسًن كفق منهج اهلل  َْ  ٦ْ٤َ

جََْث 
ُ
ْو أ

َ
ٍؽ أ َٞ ْضَف٦ِ ٤َا  َناِْلًا ٦ْ٤ِ ذَ

َ
ْسؽَُ٪٣ْ ةِأ

َ
يِّتًَث َونَلَْشؾِي٣ْ٫ٍُّ٨َ أ ٌَ ٩ُ َضَياةً  وَُ٪٬َ ُمْؤ٦ٌ٤ِ ٨َ٢َُْ٘طيِي٨ٍَّ

٬ُ٢٥َْٓنَ   [.ٕٗ]النحل: ىجسََك٬ُ٧ا َح
كاإلنساف مركب من كثًن من الصفات ال ي ىي على طرُب نقيض بٌن اٝنًن 

ات اٝنًنة، كالتحرر من كالشر، كالعقيدة ىي ال ي توجو اإلنساف إٔب مبلزمة اٞنيوؿ كالصف
الصفات اٞنذمومة كالكرب كالعجب كاألنانية كالغركر كالزىو كاٞنراء كالتعصب كاٛنشع 

 كالرياء كالظلم كاٜنسد كالتجسس كالتقاطع كالتدابر...اْب.  
أكؿ اٞنقومات الركحية كأعظمها أثرنا ُب حياتنا من  كإذا كاف اإل٬ناف باهلل 

، فإف ىناؾ مقومنا آخر ينبثق عن اإل٬ناف لق هلل حيث ربط النفس بالكماؿ اٞنط
كااللتزاـ بشريعتو، كلو أثر فع اؿ ُب حياة الفرد كاجملتمع، كىو اإل٬ناف  باهلل 

 بالنفس.
أما ُب حياة الفرد فقد دلت الدراسات النفسية على أف الفرد إذا آمن بأف لو  

ع كضوح الغاية كاٟندؼ، كال كال سيما م-كياننا خاصًّا، كأنو ليس ٠نرد تكرار لغًنه 

                                                             

 (.ُّ/ُ( اٞنوافقات، للشاطيب )ُ)
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فإنو ينبعث ُب عملو انبعاثنا قويًّا،  -يريح النفس شيء كما ير٪نها كحدة الغاية كاٟندؼ
 كيثمر ٖنرات مبتكرة.

أما إذا أحس بأنو شخصية ثانوية، يسعى ببل غاية كال ىدؼ، فإف ذلك يدعوه 
رٙب بٌن خسارة ُب القرآف الك إٔب التخلف كالتبعية كالتقليد. كقد ربط اٜنقُّ 

َف٣ْ٫ُ َذ٣ْ٫ُ ََل يُْؤ٬ُ٨٤ِنَ حمس :النفس كخسارة اإل٬ناف فقاؿ  ُٙ جْ
َ
وا أ ِي٦َ َعِْسُ  ىجساَّلٍّ

 [.ُِ]األنعاـ:
كأما أثره ُب اجملتمع فإف تاريخ اٞنسلمٌن خًن مثاؿ تطبيقي ٟنذا الذم قررناه، فقد 

إٔب أمة هنض اٞنسلموف هنضة قوية حولت العرب من أمة صغًنة منطوية على نفسها 
ذات حضارة كتأثًن كقيادة كريادة ُب ٢نتلف النواحي؛ ألهنم فهموا القرآف الكرٙب على 

ُمُؽوَن حمس :ىذا األساس..ٚنعوا قوؿ اهلل 
ْ
٬َن إََِل اْْلَْْيِ َويَأ ُْ ٌث يَْػ ٍّ٤

ُ
َوَْلَُس٦ْ ٨ِ٤ُْس٣ْ أ

ؽِ 
َٟ ٦ِ ال٨٥ُْْ َْ ُْٓؽوِف َوي٬ْ٫َْ٨ََن  نها أهنم أمة اٞنطلوب أف ففهموا م [،َُْ]آؿ عمراف: ىجسةِال٥َْ

تكوف داعية ال أف تكوف ٠نرد أمة مدعوة. فواجبنا أف ٥نرص على إ٬ناننا بأنفسنا، كأف 
نعلم أف أعدائنا ليسوا بأقول من ا ٨نمنا، كال أكثر منا رقيًّا كتقدمنا إذا ما رجعنا إٔب قواعد 

 ديننا، كأبصرنا موضع اٝنلل.  
صار عليها كهتذيبها، كالسًن هبا ُب طريق فمحبة النفس تعين: قيادهتا كاالنت

السعادة الباقية، كالنأم هبا عن مزالق أىل الغواية، كأف ٩نعلها تركن إٔب ركن مكٌن، 
 ، كالعمل بشريعتو. كحصن أمٌن، من اإل٬ناف باهلل  

فبل ينبغي للمسلم أف يسرتسل ُب اتباع رغبات النفس؛ فإف االسرتساؿ ُب متابعة 
 مضار ظاىرة كباطنة كحسية كمعنوية كفردية كاجتماعية. النفس كاٟنول لو

 ، كالعناية كاالرتقاء هبا.عما يضر ُب اآلخرة تهاصيانك١نبة النفس تقتضي 
من أراد أف يسلك طريق السعادة فعليو أف ٫نالف النفس كاٟنول كالشيطاف، ف

ناس من الظلمات كًشرعتو اٞنباركة، ال ي أنزٟنا لييخرج الالقوٙب،  كأف يتبع منهج اهلل 
السبيل الذم ينجو بو الناس من الغواية،  فذلك ،إٔب النور، كمن الضبللة إٔب اٟندل

 : قاؿ ابن القيم.  باالنقيادكسلطاف اٟنول، فبل سبيل إال باالتباع، كال ٤ناة إال  
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يقوؿ: جهاد النفس كاٟنول أصل جهاد الكفار  -ابن تيمية :يعين-ٚنعت شيخنا "
 حىت ٫نرج إنو ال يقدر على جهادىم حىت ٩ناىد نفسو كىواه أكالن ف  ؛كاٞننافقٌن

 .(ِ)"فمن قهر ىواه عز كساد، كمن قهره ىواه ذؿ كىاف كىلك كباد" .(ُ)"إليهم
ت٨ََ٢ُاحمس :قاؿ اهلل  ـُ ِي٦َ َساَ٪ُػوا ذِي٨َا نَل٫َِْػَح٣ْ٫ٍُّ٨  فاٟنداية  [.ٗٔ]العنكبوت: ىجسَواَّلٍّ

الذين جاىدكا  :أم" :فس. قاؿ القشًنم ال تكوف إال  باالنتصار على الن
  .(ّ)"لنهدينهم سبل الصرب على االستقامة ،بسلوؾ طريق اٞنعاملة

ك١نبة النفس كتقدٙب رغباهتا ينبغي أف ال يكوف على حساب اإلضرار ُنقوؽ 
 من خبلؿ كال يعمل إال  ال تعين أف ال يرل اإلنساف إال ذاتو، النفس  ةحباآلخرين، فم

بل من أٚنى معا٘ب احملبة:  ال يشاركها فيو أحد. ما ٪نقق ٟنا من نفع ذاٌبىذه الذات، ك 
..كىذا ال يكوف (ْ)فضبلن تك  ىو تقدٙب حاجة الغًن على حاجة النفس سخاءن اإليثار، ك 

، فحقيقة اإليثار ال تتناَب مع ١نبة النفس، كإ٧نا اإليثار  من نفوس مهيأة للتضحيةإال  
ؽ، كدكاـ للمحبة، كاغتناـ للحسنات، فلو من اآلثار ما ارتقاء بالنفس، كٚنو ُب األخبل

 ىو غنيمة للنفس.
 

                             
  

                                                             

 (.ْٖٕركضة احملبٌن )ص:( ُ)
 (.ْٖٓ/ ِغذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب، للسفاريين اٜننبلي )( ِ)
 (.ُٕٕ/ِ( لطائف اإلشارات )ّ)
 ( كقد تقدـ بيانو.ْ)
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ُب كل  إف نشر ثقافة احملبة، كتعميم مفهومها ىو شأف الداعية إٔب اهلل 
كال سيما ُب عصرنا الذم ظهرت فيو بعض الصور ال ي ال ٕنتُّ إٔب اإلسبلـ – زماف

، فعمـو ١نبة اٝنًن للناس ىو -كاٞنسلمٌن بصلة، كأساءت إٔب ٚنعة اإلسبلـ كاٞنسلمٌن
الذم يعكس سبلمة الصدر، كصفاء النفس، كطهارة القلب، كمتانة اٞننهج؛  فإف احملبة 

 ، فالدين ١نبة كر٘نة كمعاملة.كمنطلقها أساس الدعوة إٔب اهلل 
 مع قومو من ىذا اٞننطلق، فكاف  كقد تعامل النيب 

٪نبُّ اٝنًن للناس، ك٪نرص على ىدايتهم، كلو ٓب تكن احملبة مبتدأ الدعوة كأساسها ٞنا 
٣نن قاتلو كآذاه، بل كفوؽ ذلك بوأه اٞنكانة البلئقة بو، كٞنا ظهر  قىًبلى النيب 

 شفاؽ كاالستعطاؼ.ذلك اٜنرص كاال منو 
ا حريصن  ،ر٘نة للعاٞنٌن، شديد الشفقة على اٝنلق أٗنعٌن  كقد كاف

ٌّ حمسلو: بقو   على ىدايتهم إٔب الصراط اٞنستقيم، حىت خاطبو ربو َٝ ةَاِع ٍّ٢ َٓ َ٢َ٘
ا ًٙ ـَ َ

َٝ لََعَ آذَارِ٪٣ِْ إِْن ل٣َْ يُْؤ٬٨ُِ٤ا ة٫ََِؼا اْْلَِػيِد أ َف ْٙ َٓ حمس: كقاؿ  [،ٔ]الكهف: ىجسَج َ١ َٝ ٍّ٢
َلٍّ يَُس٬ُ٧٬ا ُمْؤ٨٤ِنِيَ 

َ
َٝ أ َف ْٙ ٌّ َج  [.ّ]الشعراء: ىجسةَاِع

بياف حرصو على إسبلـ قومو كهتالكو عليو، كأنو  :كاٞنراد" :قاؿ الز٢نشرم 
رجاء  ؛لو استطاع أف يأتيهم بآية من ٓنت األرض أك من فوؽ السماء ألتى هبا

 .(ُ)"إ٬ناهنم
٬ٌل حمس :كقاؿ اهلل  ـُ ْػ َساءَُز٣ْ َر َٜ ٨ِخ٣َّْ  ١َ َْ ٢َي٩ِْ ٤َا  َْ ؾِيٌؾ  َْ ِفُس٣ْ  ُٙ جْ

َ
٦ْ٤ِ أ

٢َيُْس٣ْ ةِال٥ُْْؤ٨٤ِنَِي رَُءوٌف رَِضي٣ٌ  َْ  [.ُِٖ]التوبة: ىجسَضؽِيٌم 
كمن شأف اٞنؤمن أف يكوف حريصنا على ىداية الناس، كدعوهتم إٔب اٝنًن، كأف 

 يتحمل ُب سبيل  الكثًن من اٞنشاؽ. 
 كالرشاد، كىو يدعوىم بقلب مشفق، كبرفق إف اٞنؤمن يريد للناس اٟنداية كاٝنًن

 كلٌن؛ فإف السمات األخبلقية أعظم سبلح. 

                                                             

 (.ُٗ/ِ( الكشاؼ )ُ)
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ك٪نرص اٞننهج اإلسبلمي ُب الدعوة البحث عن أدٗب كسيلة إلدخاؿ الناس ُب 
، بينما يبحث الغبلة للمسلم عن أدٗب شبهة إلخراجو من دين اهلل دين اهلل 
. 

س كترغيبهم ُب اإلسبلـ كالتآلف فمن شأف اٞنسلم أف ٪نرص على تشجيع النا
 كاحملبة كالتعاضد كالتعاكف، كمن شأف الغبلة البحث كالتنقًن عن شبهات منفرة كصادة.

٪نكي  ،كأ٘ب أنظر إٔب النيب :  قاؿ عبد اهلل :كُب )الصحيح(
اللهم اغفر ))كيقوؿ:  ،ضربو قومو فأدموه، كىو ٬نسح الدـ عن كجهو ،ا من األنبياءنبيًّ 

 .(ُ)((نهم ًل يعلموفلقومي فإ
غنائم  قاؿ: قسم رسوؿ اهلل  كعن عبد اهلل بن مسعود 

إفَّ عبًدا )) :حنٌن باٛنعرانة، قاؿ: فازد٘نوا عليو، قاؿ: فقاؿ رسوؿ اهلل 
من عباد اهلل بعثو اهلل عز وجل إلى قومو، فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدـ عن 

:  ((. قاؿ: قاؿ عبد اهللموفجبينو، ويقوؿ: رب اغفر لقومي؛ فإنهم ًل يعل
 . (ِ)٬نسح جبهتو، ٪نكي الرجل فكأ٘ب أنظر إٔب رسوؿ اهلل 

حدثتو أهنا  ،زكج النيب  ،عن  عائشة  :كُب )الصحيح(
لقد ىل أتى عليك يـو كاف أشد من يـو أحد؟ قاؿ: )) :قالت للنيب 

ضت نفسي لقيت من قومك ما لقيت، وكاف أشد ما لقيت منهم يـو العقبة؛ إذ عر 
ليل بن عبد كالؿ، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا  على ابن عبد يا

مهمـو على وجهي، فلم أستفق إًل وأنا بقرف الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أنا 
بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقاؿ: إف اهلل قد سمع قوؿ 

ملك الجباؿ؛ لتأمره بما شئت قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك 
فيهم، فناداني ملك الجباؿ فسلم علي، ثم قاؿ: يا محمد، فقاؿ، ذلك فيما 

                                                             

 [.ُِٕٗ[، مسلم ]ِٗٗٔ، ّْٕٕ( صحيح البخارم ]ُ)
[، كما أخرجو البخارم ُب )صحيحو( ٕٕٓ[، كالبخارم ُب )األدب اٞنفرد( ]َْٕٓ( أخرجو أ٘ند ]ِ)

 [.    َِٕٓ[. كأخرجو أيضنا: كأبو يعلى ]ُِٕٗ[ ٢نتصرنا، ككذلك مسلم ]ّْٕٕ]
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بل أرجو أف  : شئت، إف شئت أف أطبق عليهم األخشبين؟ فقاؿ النبي
 .(ُ)((يخرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده، ًل يشرؾ بو شيًئا

ِي آ٦َ٤َ يَ حمس:  اهلل كقاؿ بِي٠َ الؽٍَّكادِ َوَٛاَل اَّلٍّ ـَ ْ٪ِػُك٣ْ 
َ
٬ُِٓن أ يَا ٬َِْٛم  38ا ٬َِْٛم احٍّتِ

َؽارِ  َٜ جَْيا ٤َخَاٌع ِإَونٍّ اْْلِعَؽةَ ِهَ َداُر ا١ْ يِّئًَث ٘اََل ُُيَْؾى إَِلٍّ  39إِج٥ٍَّا َ٪ِؼهِ اْْلََياةُ الَّ ـَ  ٠َِ٥ َْ  ٦ْ٤َ
جََْث 

ُ
ْو أ

َ
ٍؽ أ َٞ ٠َِ٥ َناِْلًا ٦ِْ٤ ذَ َْ َٝ يَْػُع٬ُ٢َن اْْل٨ٍََّث يُْؽز٬ََُٛن ٤ِر٫ََ٢ْا َو٦ْ٤َ  ِ و١َه

ُ
وَُ٪٬َ ُمْؤ٦ٌِ٤ َ٘أ

ْْيِ ِضَفاٍب  َٖ ِ ٧٬َِّن إََِل انلٍّارِ  :3ذِي٫َا ة ُْ ٬ُك٣ْ إََِل انلٍَّشاةِ َوحَْػ ُْ ْد
َ
٧٬َِّن  ;3َويَا ٬َِْٛم ٤َا َِل أ ُْ حَْػ

 َ٧
َ
٣ٌْ٢ِْ َوأ ْْشَِك ة٩ِِ ٤َا ١َيَْؿ َِل ة٩ِِ 

ُ
ِ َوأ َؽ ةِاَّللٍّ ُٙ ْز

َ
ارِ ِْل ٍّٙ َٖ َٓؾِيؾِ ا١ْ ٬ُك٣ْ إََِل ا١ْ ُْ ْد

َ
ََل َسؽََم  >3ا أ

 
َ
ِ َوأ ٧َا إََِل اَّللٍّ نٍّ َمَؽدٍّ

َ
ِ َوأ جَْيا َوََل ِِف اْْلِعَؽة ٬َةٌ ِِف الَّ ْْ ٧٬َِّن إََِل٩ِْ ١َيَْؿ ََلُ َد ُْ ج٥ٍَّا حَْػ

َ
نٍّ أ

ْنَطاُب انلٍّارِ 
َ
٬ُُٛل  =3ال٥ُْْْسِذنَِي ُ٪٣ْ أ

َ
ُؽوَن ٤َا أ ُٞ َ ََ٘فَخْؼ ِ إِنٍّ اَّللٍّ ْمؽِي إََِل اَّللٍّ

َ
٬َُِّ٘ض أ

ُ
١َُس٣ْ َوأ

فتأمل ذلك االستعطاؼ كاإلشفاؽ كاٜنرص على  [.ْْ-ّٖ]غافر: ىجس<3ةَِهٌْي ةِا١َِْٓتادِ 
 ىداية قومو. 

رسوؿ احملبة، أحب للناس اٟنداية، كدعاىم إٔب ما  كقد كاف النيب 
 .يسعدىم، كٓنمل ُب سبيل ذلك اإليذاء كالتضييق عليو

كاٞنسلم يرغب ُب ىداية ٗنيع الناس، ك٪نب ذلك ٟنم؛ ألهنا تستنقذىم من 
النار، كٔنرجهم من الظلمات إٔب النور، فهذا أمر ١نمود كمطلوب، كىو من العمـو 

 اٞنقصود من ١نبة الناس.
قاؿ اٛناحظ: "ينبغي حملبِّ الكماؿ أف يعوِّد نفسو ١نب ة الن اس، كالت ودُّد إليهم، 

ن عليهم، كالر أفة كالر ٘نة ٟنم؛ فإف  الن اس قبيل كاحد متناسبوف، ْنمعهم كالت حنُّ 
اإلنساني ة، كحلية القو ة اإلٟني ة ىي ُب ٗنيعهم، كُب كلِّ كاحد منهم، كىي قو ة العقل، 

 .(ِ)"كهبذه الن فس صار اإلنساف إنساننا
                            

                                                             

٨نا جببل مكة أبو قبيس، كاٛنبل الذم [. ك)األخشبٌن( ُٕٓٗ[، مسلم ]ُِّّ( صحيح البخارم ]ُ)
 يقابلو.

 (.ٔٓ -ٓٓ( هتذيب األخبلؽ، للجاحظ )ِ)
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ُب كتابو الكرٙب ٗنلة من الشهوات كاٞنلذات ال ي يستمتع هبا  ذكر اهلل 
متناف كالتذكًن هبا، إال  الناس ُب حياهتم الدنيا، كتتطلبها الغرائز اإلنسانية على سبيل اال

أنو بٌن أف ىناؾ ما ىو أكٔب منها، كىو ما عند اهلل تعأب ُب اآلخرة؛ حثًّا لئلنساف 
على عدـ االسرتساؿ كاإلغراؽ ُب ىذه الشهوات ال ي ٓنوؿ بينو كبٌن ما ىو أكٔب، كما 

اعية، أف االسرتساؿ ُب الشهوات لو مضار ظاىرة كباطنة كحسية كمعنوية كفردية كاجتم
ُنيث يشغلهم عن  ،فبل ينبغي ٟنم أف ٩نعلوا كل ٨نهم ُب ىذا اٞنتاع القريب العاجل

٬َ٫َاِت حمس. قاؿ عز  من قائل: االستعداد ٞنا ىو خًن منو ُب اآلجل ُزي٦َِّ ل٨٢ٍِّاِس ُضبَّ اللٍّ
َ٪ِب َوا١ِْٙ  ِ ٦َ٤ِ اَّلٍّ َؽة ٍَ ْ٨ َٜ ٌِْيِ ال٥ُْ ٨َا َٜ اِم ٦َ٤ِ ا١نَِّفاءِ َواَْلَننَِي َوا١ْ َٓ جْ

َ
ثِ َواْْلَي٠ِْ ال٥َُْف٤ٍَّ٬ثِ َواْْل يٍّ

٨َِْْػهُ ُضْف٦ُ ال٥َْآِب   ُ جْيَا َواَّللٍّ ِ الَّ َٝ ٤ََخاُع اْْلََياة ِ ُؤ٧َبِّئُُس٣ْ ِِبَْْيٍ ٦ِْ٤  14َواْْلَؽِْث َذل
َ
٠ُْٛ أ

جْ 
َ
٨َِْْػ َرب٣ْ٫ِِّ َس٨ٍّاٌت ََتْؽِي ٦ْ٤ِ َُتْخ٫َِا اْْل ٬ْا  َٜ ِي٦َ اتٍّ ْزَواٌج َذ١ُِس٣ْ لَِّلٍّ

َ
٫َاُر َعاِلِي٦َ ذِي٫َا َوأ

ُ ةَِهٌْي ةِا١ِْٓتَادِ  ِ َواَّللٍّ َؽةٌ َورِْى٬َاٌن ٦َ٤ِ اَّللٍّ ٍّ٫ ٍَ  [.ُٓ-ُْ]آؿ عمراف: ىجس٤ُ15
 ،ُب نفوسهمحبِّ ىذه الشهوات كتزينها  ٞنا فطر عليو الناس منفهذا بياف 

فإف اهلل  ؛توىميي  قدُب نفسها كما  ذمهاال لبياف  ،كٕنهيد لتذكًنىم ّنا ىو خًن منها
  ما فطر الناس على شيء، ا ٟنا  بل موافقن  ،ا لفطرتوكال جعل دينو ٢نالفن  مذمـو

٢َي٫َْا ََل تَتِْػي٠َ حمس كما قاؿ: َْ َؽ انلٍّاَس  ٍَ ِ ا١ٍِِّت َذ ؽََت اَّللٍّ ٍْ ا ِ٘ ًٙ َٝ لِّْلِي٦ِ َض٨ِي ٣ِْٛ وَْس٫َ
َ
َ٘أ

ي٣ُِّ َو١َِس٦ٍّ  َٜ َٝ اّلِي٦ُ ا١ْ ِ ِ َذل ِٚ اَّللٍّ
٬٥َُ٢ْٓنَ  ِْل٢َْ ْزََثَ انلٍّاِس ََل َح

َ
: ىجسأ  [.َّ]الرـك

الدالة على  من آياتو االرتباط بٌن الزكجٌن  بل جعل اهلل 
َٝ حمسحكمتو كر٘نتو، كما قاؿ:  ِ ةً َورَْْحًَث إِنٍّ ِِف ذَل ٠َ ةَي٨َُْس٣ْ َم٬َدٍّ َٓ ٬٨ُا إََِل٫َْا وََس ُٟ ١ِتَْف

ُؽونَ  ٍّٟ َٙ ٬ٍْم َحَخ َٜ ِ :  ىجسَْليَاٍت ١  .[ُِ]الرـك
كمن ، (ُ)ككسيلة إلقامة ركنٌن من أركانو ،ا للدينكمعززن  ،ا لؤلممجعل اٞناؿ قوامن ك 

 أكربى  هاك٩نعلى  ،هبذه الشهوات فعلى اٞنؤمن اٞنتقي أال يفنتى  .أعظم أسباب التقرب إليو
 ،كاستمتع هبا بالقصد كاالعتداؿ ،لو عن آخرتو، فإذا اتقى ذلك كالشاغلى  ،٨نو

َو٣ْ٫ُْ٨٤ِ حمس :..، قاؿ اهلل فهو السعيد ُب الدارين ،كالوقوؼ عند حدكد اهلل 

                                                             

 ( يعين: الزكاة كاٜنج.ُ)
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َؼاَب انلٍّارِ  َْ ِ َضَف٨ًَث َو٨َِٛا  جَْيا َضَف٨ًَث َوَِف اْْلِعَؽة ٬ُل َرب٨ٍَّا آح٨َِا ِِف الَّ ُٜ َٝ ل٣ْ٫َُ  ٦ْ٤َ201 َح ِ و١َه
ُ
أ

َفُت٬ا َٞ ا  ِٔ ذِي٥َا آحَاَك حمس :، كقاؿ (ُ)[َِِ-َُِ]البقرة: ىجس٧َِهيٌب م٥ٍِّ ُ َوابَْخ اَّللٍّ
جَْيا َٝ ٦َ٤ِ الَّ اَر اْْلِعَؽةَ َوََل حَنَْؿ ٧َِهيَت  [.ٕٕ]القصص: ىجسالٍّ

عما زين للناس ُب ىذه اٜنياة  ٫نرب " :قاؿ اٜنافظ ابن كثًن 
ألف الفتنة هبن أشد، كما ثبت  ؛الدنيا من أنواع اٞنبلذ من النساء كالبنٌن، فبدأ بالنساء

بعدي فتنة َأَضرَّ على الرجاؿ من  ما تركت)) :قاؿ ،أنو  (الصحيح)ُب 
. فأما إذا كاف القصد هبن اإلعفاؼ ككثرة األكالد، فهذا مطلوب مرغوب (ِ)((النساء

فيو مندكب إليو، كما كردت األحاديث بالرتغيب ُب التزكيج كاالستكثار منو، 
ب إلي حب)) : كقولو ،(ّ)((فإفَّ خيَر ىذه األمَّة َأْكثَػُرَىا ِنَساءً  ؛فَػتػََزوَّجْ ))

 .(ْ)((وجعلت قرة عيني في الصالة ،النساء والطيب
كحب البنٌن تارة يكوف للتفاخر كالزينة فهو داخل ُب ىذا، كتارة يكوف لتكثًن 

٣نن يعبد اهلل كحده ال شريك لو، فهذا ١نمود  النسل، كتكثًن أمة ١نمد 
 .(ٓ)((األممفإني مكاثر بكم  ؛تزوجوا الودود الولود))٣ندكح، كما ثبت ُب اٜنديث: 

                                                             

 (.َِِ/ّ( بتصرؼ عن )تفسًن اٞننار( )ُ)
 [. ُِْٕ، َِْٕ[، مسلم ]َٔٗٓصحيح البخارم ]( ِ)
 [.َٗٔٓصحيح البخارم ]( ّ)
 ( تقدـ.ْ)
[، كُب )الكربل( ِِّٕ[، كما أخرجو النسائي ُب )السنن( ]ََِٓ( أخرجو أبو داكد عن معقل بن يسار ]ٓ)

[، كقاؿ "صحيح اإلسناد" ِٖٓٔ[، كاٜناكم ]َٖٓ[، كالطربا٘ب ]َْٔٓ[، كابن حباف ]ِّّٓ]
[. كُب ركاية عن ُّْٕٓ(، كالبيهقي ]ِٔ/ّككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: أبو نعيم ُب )اٜنلية( )

 مكاثر األنبياء يـو القيامة((، كقد أخرجو سعيد بن منصور ُب أنس: ))تزكجوا الودكد الولود، إ٘ب
[، َٗٗٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]َِْٖ[، كابن حباف ]ُُِّٔ[، كأ٘ند ]َْٗ)السنن( ]
(: "ركاه أ٘ند كالطربا٘ب ُب )األكسط( ِِٓ/ْ[. قاؿ اٟنيثمي )ُٖٖٗ[، كالضياء ]ُّْٕٔكالبيهقي ]

ذكره ابن أيب حاًب، كركل عنو ٗناعة، كبقية رجالو رجاؿ من طريق حفص بن عمر عن أنس، كقد 
-ٓٔ/ِ(: "كإسناده حسن". قاؿ اٜنافظ ُب )البلوغ( )ِٖٓ/ْالصحيح". كقاؿ ُب موضع آخر )

(: "ركاه أ٘ند ، كصححو ابن حباف، كلو شاىد: عند أيب داكد، كالنسائي، كابن حباف أيضنا من ٔٔ
 حديث معقل بن يسار".
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تارة يكوف للفخر كاٝنيبلء كالتكرب على الضعفاء، كالتجرب  -كذلك-كحب اٞناؿ 
، كتارة يكوف للنفقة ُب القربات كصلة األرحاـ كالقرابات  على الفقراء، فهذا مذمـو

 .(ُ)"اككجوه الرب كالطاعات، فهذا ٣ندكح ١نمود شرعن 
ا بٌن توازنن ، كىو ٪نقق إف اإلسبلـ قد ربط اإلنساف بغاياتو كمقاصدى سامية

الركحية كاٞنادية، كىو كسط بينهما، بٌن الدين كالدنيا، بٌن القيم كاٜناجات، بٌن 
ليس الذم ينقطع عن العآب، كينسحب  الغريزة كالعقل، اإلنساف كما أراده اهلل 

فبل يعمل، كيتقشف فبل يتمتع، كيتبتل فبل يتزكج،  كيتعطلمن اٜنياة، كيتفرغ للعبادة، 
خبز  :و من اٜنياةيده من الدنيا صفر، كحظُّ ك تعبد فبل يفرت، ليلو قائم، كهناره صائم، كي

، كما أنو ليس   الشعًن، كلبس اٞنرقع، ليس ىذا ىو اإلنساف الذم أراده اهلل
ْزََثُ حمس:  َننتو قائبلن ا بثركتو، ٢نتاالن كصاحب اٛننتٌن يفخر على صاحبو منتفخن 

َ
٧َا أ

َ
أ

ؾَّ  َْ َ
َٝ ٤َاًَل َوأ ًؽا  ٨٤ِْ َٙ ةًَػا  34َج

َ
ِ أ ْن حَبِيَػ َ٪ِؼه

َ
٦َّ أ ُُ ِف٩ِ َٛاَل ٤َا أَ ْٙ ال٣ٌِ نِلَ َُ َوَدَع٠َ َس٨ٍّخ٩َُ وَُ٪٬َ 

ا من السماء فأصبحت على جنتو حسبانن  فأرسل اهلل  [.ّٓ-ّْ]الكهف: ىجس35
من الكنوز ما إف   كليس كقاركف الذم آتاه اهلل .اا، كأصبح ماؤىا غورن ا زلقن صعيدن 

ّنالو، كعزا الفضل إٔب نفسو  لتنوء بالعصبة أكٕب القوة، فبغى على قومو، كاغرت  فآنو م
٨ِِْْػيحمسقاؿ: ف وحِيُخ٩ُ لََعَ ٢ٍِْْم 

ُ
بو كبداره   فخسف اهلل [.ٖٕ]القصص: ىجسإِج٥ٍَّا أ

 اإلنساف اٜنق ليس ىذا كال ذاؾ...األرض
بعبارة  أك ،ٞناديةكمن مظاىر التوازف ُب الشريعة اإلسبلمية: موقفها من الركحية كا

  الدين كالدنيا. منموقفها  :أخرل
إشباع اٛنانب اٞنادم ُب  :لقد كجدت ُب التاريخ ٗناعات كأفراد كل ٨نهم

 .كعمارة اٛنانب اٞنادم ُب اٜنياة، دكف التفات إٔب اٛنوانب األخرل، اإلنساف
، كالطغيافى  الرتؼى  دى بأف تولِّ  كىذه النزعة اٞنغالية ُب اٞنادية كُب قيمة الدنيا، جديرةه 

عند النعمة، كاليأس كالقنوط عند  كاالستكبارى  على متاع اٜنياة، كالغركرى  كالتكالبى 
 الشدة.

                                                             

 (، بتصرؼ.ُٗ/ِ) تفسًن ابن كثًن( ُ)



 

322 

 

علينا من مصارع األفراد كاألقواـ الذين  ا فيما قص و اهلل نرل ذلك كاضحن 
 ا.كال للركح مكانن  ،ا، كال لآلخرة حسابن عاشوا للدنيا كحدىا، كٓب يلقوا للدين باالن 

 ُب الطرؼ اٞنقابل ٟنذه النزعة كأصحاهبا، كجد آخركف من األفراد كاٛنماعاتك 
موا على أنفسهم طيبات اٜنياة كزينتها، نظركا إٔب الدنيا نظرة احتقار كعداكة، فحر   من

 ن عمارهتا، كاإلسهاـ ُب تنميتها كترقيتها، كاكتشاؼ ما أكدع اهللعلوا قواىم كعط  
 .فيها 

ة فارس، كبدا ذلك بوضوح كجبلء ُب نظاـ ة اٟنند، كمانوي  عرؼ ذلك ُب بر٨ني  
الرىبانية الذم ابتدعو النصارل، فعزلوا ٗناىًن غفًنة عن اٜنياة، كالتمتع هبا، كاالنتاج 

 فيها.
كبٌن ىاتٌن النزعتٌن قاـ اإلسبلـ، يدعو إٔب التوازف كاالعتداؿ، فصحح مفهـو 

 .الناس عن حقيقة اإلنساف، كعن حقيقة اٜنياة
الطبيعة، يقـو كيانو على قبضة من طٌن األرض كنفخة  مزدكجفاإلنساف ٢نلوؽ 

من ركح اهلل، ففيو عنصر أرضي، يتمثل ُب جسمو الذم يطلب حظو ٣نا خرج من 
األرض من متاع كزينة، كفيو عنصر ٚناكم يتمثل ُب ركحو ال ي تتطلع إٔب ىداىا ٣نا نزؿ 

 من السماء.
 ىذه الطبيعة اٞنزدكجة ُب خلق اإلنساف األكؿ: آدـ كقد أشار القرآف الكرٙب إٔب

 - فقاؿ  -البشرو أبكىو: ٬ا ََلُ حمس ُٓ َٜ ْغُج ذِي٩ِ ٦ْ٤ِ ُروِِح َذ َٙ يْخ٩ُُ َوَج ٍّ٬ ـَ َ٘إَِذا 
اِسِػي٦َ   .[ِٜٗنجر:]ا ىجسـَ

ِي حمس حيث قاؿ: ، ية آدـكأشار إٔب ىذه الطبيعة نفسها ُب خلق ذرِّ  اَّلٍّ
 َٜ ٍء َع٢َ ْضَف٦َ ُُكٍّ ََشْ

َ
نٍي أ ٌِ نَْفاِن ٦ْ٤ِ  َٚ اْْلِ  َع٢ْ

َ
اَل١ٍَث ٦ِْ٤  ٩ُ7 َوبََػأ ـُ ٠َ نَْف٩َُ٢ ٦ْ٤ِ  َٓ ُث٣ٍّ َس

َظ ذِي٩ِ ٦ْ٤ِ ُروِض٩ِ  ٤َ8اٍء َم٫ِنٍي  َٙ اهُ َوَج ٍّ٬ ـَ  .[ٗ -ٕالسجدة:] ىجسُث٣ٍّ 
ألهنا تتفق  ؛أف خلق اإلنساف على ىذه الطبيعة ككاف من حكمة اهلل 

 ُب األرض. اٝنبلفةي  :هبا، كىي القياـ فى لِّ مع الرسالة ال ي كي 
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على أف يسعى ُب األرض كيعمرىا، ك٪نسنها،  فهو بعنصره الطيين اٞنادم قادره 
 ؛ذف اهللإفيها من كنوز كنعم، كيسخر قواىا اٞنتنوعة ب كيكتشف ما أكدع اهلل 

 ا كال لعنة. كلو كافكالنهوض ّنهمتو. فاٛنسم اٞنادم ُب اإلنساف ليس إذف شرًّ  ،ٞننفعتو
ا كاٞنبلئكة ما كجدت لديو الدكافع ال ي ٓنفزه على استخداـ ا خالصن اإلنساف ركحن 

 كالعمل على تعمًنىا. ،كاٞنشي ُب مناكب األرض ،اٞنادة
كىو بعنصره الركحي السماكم مهيأ للتحليق ُب أفق أعلى، كالتطلع إٔب عآب 

يستخدـ ما على أرقى، كإٔب حياة ىي خًن كأبقى، كهبذا يسخر اٞنادة كال تسخره، ك 
 األرض من ثركات كخًنات دكف أف تستخدمو ىي كتستعبده.

 ،كمعرفتو ،لعبادتو : أما ىو فقد خلق هلل ..األرض كما عليها خلقت لو إف  
 كإحساف الصلة بو.

ا فرض عليو ٘نلو، إ٧نا ىي نعمة ا عوقب اإلنساف بو، كال عبئن كاٜنياة ليست سجنن 
، كمزرعة ٜنياة أخرل ىي خًن كأبقى، ٩نب أال ٩نب أف تشكر، كرسالة ٩نب أف تؤدل

 تشغل عنها، كال ٓنيف عليها.
كالقرآف الكرٙب يدعو إٔب العمل للحياة، كالضرب ُب األرض، كاٞنشي ُب مناكبها، 

كالتزكد ليـو اٜنساب، كذلك  ،كاالستمتاع بطيباهتا، َنوار اٜنث على االستعداد لآلخرة
 ، كدكاـ ذكره الذم تطمئن بو القلوب. هللكحسن الصلة با ،كالعبادة ،باإل٬ناف

كاف يأكل من طيبات ىذه اٜنياة، كال ٪نرمها على  كالرسوؿ الكرٙب 
 .نفسو، كلكنو ٓب ٩نعلها شغل نفسو، كال ١نور تفكًنه

ا على توجيو أصحابو إٔب التوازف اٞنقسط بٌن حريصن  النيب ككاف 
عة البدف كنعيم الركح، فإذا رأل دينهم كدنياىم، بٌن حظ أنفسهم كحق رهبم، بٌن مت

 ه إٔب سواء الصراط.ا ُب جانب، قو مو باٜنكمة، كرد  ُب بعضهم غلوًّ 
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ا ُب التعبد كالصياـ كالقياـ، على حساب ٞنا رأل ُب بعض أصحابو إفراطن ك 
ا، وإف ا، وإف لعينك عليك حقِّ إف لجسدؾ عليك حقِّ ))جسمو كأىلو، قاؿ لو: 

 .(ُ)((اورؾ عليك حقِّ ا، وإف لز لزوجك عليك حقِّ 
كقاؿ للجماعة الذين التـز أحدىم أف يصـو فبل يفطر، كالتـز ثانيهم أف يقـو فبل 

أما واهلل إني ألخشاكم هلل )) :ايناـ، كالتـز الثالث أف يعتزؿ النساء فبل يتزكج أبدن 
وأتقاكم لو، لكني أصـو وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن 

 .(ِ)((نيسنتي فليس م
 ّناؿ من البحرين، فسمعت األنصار   كحٌن أقبل أبو عبيدة

فلما صلى هبم  ،فوافت صبلة الصبح مع النيب  ، بقدـك أيب عبيدة
حٌن رآىم، كقاؿ:  الفجر انصرؼ، فتعرضوا لو، فتبسم رسوؿ اهلل 

اهلل ًل الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم  أبشروا وأملوا ما يسركم، فو))
ف تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كاف قبلكم، فتنافسوىا كما أ

 .(ّ)((تنافسوىا وتهلككم كما أىلكتهم
أف يوازنوا بٌن مطالب دنياىم كآخرهتم، كأف   كىكذا تعلم الصحابة

يعملوا للدنيا كأحسن ما يعمل أىل الدنيا، كيعملوا لآلخرة كأحسن ما يعمل أىل 
قط بٌن عملهم لدينهم، كعملهم لدنياىم، بل شعركا  اآلخرة، كٓب يشعركا بتعارض

ا كشخصية بالوحدة كاالنسجاـ كاالمتزاج كانت شعائرىم ككاجباهتم الدينية تعطيهم زادن 
ا ٟنم على أداء قوية، يواصلوف هبا الكفاح لدنياىم، ككانت أعماٟنم الدنيوية عونن 

م ليسوا مقطوعٌن عن فرائضهم الدينية، كانوا يعتقدكف أهنم ُب عبادهتم كمساجدى

                                                             

 [.ُّْٔ، ُٕٓٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.َّٔٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ِْٓٔ، َُْٓ، ُّٖٓ(  صحيح البخارم ]ّ)
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فأعماٟنم ىذه  ،الدنيا، كما أهنم ُب مزارعهم كمتاجرىم كحرفهم غًن بعيدين عن الدين
 .(ُ) عبادة إذا صحت فيها النية، كالتزمت حدكد اهلل

كأف أم  طغياف  بٌن القيم الركحية، كالقيم اٞنادية، اتوازنن  كاٜناصل أف ىناؾ
  .امعن  -الركحية كاٞنادية-ُب اٜنياتٌن  يؤدم إٔب خلل كبًنألحد٨نا على اآلخر 

ٓنولت إٔب ٟنو كلعب، كفقدت القيم  كمىت خرجت الدنيا عن كوهنا كسيلة
جَْيا إَِلٍّ ل٬ٌ٫َْ َو١ٌَِٓب حمس: األخبلقية كاإلنسانية. قاؿ اهلل  ِ اْْلَيَاةُ الَّ  ىجسَو٤َا َ٪ِؼه

 يعين: باعتبار من آثرىا.[، ْٔ:العنكبوت]
تتحدث عن مهمة أساسية لئلنساف ُب ىذه اٜنياة، اؾ آيات كُب اٞنقابل فإف  ىن

عمار األرض، كاستثمار اٝنًنات ال ي أكدعها اهلل سبحانو كتعأب ُب ىذا إكىي مهمة 
 الكوف.

كنشر اٝنًن كالسبلـ كاحملبة  (ِ)فاٞنراد من حيبِّ الدنيا باٞنعىن الصحيح: ًعمىارهتا
 فيها. 

 ،ا منهاا دكره ُب اٜنياة، آخذن  مؤدين ا عامبلن حن  كادفاإلسبلـ ال يعرؼ اٞنؤمن إال  
. األرض ُب من بين آدـ حٌن جعلهم خلفاء  ا ٞنا أراده اهللا ٟنا، مستجيبن معطين 

٥ََْٓؽُك٣ْ ذِي٫َاحمس :قاؿ اهلل  َخ ـْ رِْض َوا
َ
ُز٣ْ ٦َ٤ِ اْْل

َ
نَْلأ

َ
نو إ :لم يقلف [.ُٔ]ىود: ىجسُ٪٬َ أ

كأكدع فيو الثركات كاٝنًنات  ،خلق ىذا الكوف  كلكنولكم، عىم رى األرض 
بإصبلحها كحث هم على عمارهًتىا، كاكتشاًؼ ما فيها من اٝنًنات،  كاإلمكانات،

كذلك ال يكوف إال  بالتقدـ العلمي، كالعمل ماء فيها، كإشاعة اٜنياة كالن   ،كإحيائها

                                                             

[، شواؿ ٖبتصرؼ عن مقالة للشيخ يوسف القرضاكم، ٠نلة األزىر، السنة الثامنة كاألربعوف، جزء: ] (ُ)
 ىػػػ[.ُّٔٗ]

أك الزرع كالعمل الصاّب. قاؿ ابن فارس: "يقاؿ: عىم ر الناس  ( عمارة االرض: إحياؤىا بالبناء أك الغرسِ)
ارة، كىم يعمركهنا، كىي عامرة معمورة. كقوٟنم: عامرة، ١نموؿ على عىمىرىت األرض،  األرض ًعمى

الناس ُب األرض ليػيعىمِّركىا.  كاٞنصدر: العمراف: كاستعمر اهلل كاٞنعمورة من عيًمرىٍت. كاالسم 
 (.ُُْ/ْ: )عمر( )مقاييس اللغة، مادة
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لبعض، بل ٩نوز أف يعمل اف. (ُ)ّنا ٬نكنو من جهد فرد يقـو كلالدؤكب، كالتعاكف بأف 
 عليهم، فيأخذكف كال يعطوف، كيستهلكوف كال ينتجوف. فهذا ليس بلًّ خركف كى آكيظل 

 من العدؿ.
ُب اٜنياة عالة على غًنه، كلو اقتدل بو  (ِ)ل عن الكسب كالكدحفاٞنتعطِّ 

 ا لغًنىم من األقوياء العاملٌن.اٞنسلموف لفسدت األرض، كأمسوا عبيدن 
األمة ُب ٠ناالت العمل كالتقدـ العلمي؛  كذلك ينبغي أف تكوف الريادة ٟنذه 

 فإف تقليد اآلخرين ىو عٌن التقهقر كاال٥نطاط.
أف اٞنقلدين من كل أمة اٞننتحلٌن أطوار غًنىا يكونوف  الت جاًرب"كلقد علمتنا 

فيها منافذ لتطرؽ األعداء إليها، كطبلئع ٛنيوش الغالبٌن، كأرباب الغزكات، ٬نهدكف ٟنم 
 م األبواب، ٍب يثبتوف أقدامهم.السبل، كيفتحوف ٟن

كتستطيعوف أف تركا مصداؽ ىذه الكلمات إذا نظرًب إٔب كاقعنا اٞنعاصر، إٔب 
اٞنبشرين بالنظريات الغربية الذين يريدكف أف ٩نعلوا من أمتنا مسخنا مشوىنا للفكر 

 .(ّ)الغريب"
كانت حىت كلو  -كمن األحاديث ال ي فيها: اٜنثُّ على عمارة األرض كتنميتها 

 (ْ)يد أحدكم فسيلة يإف قامت الساعة وف)) :قولو  -ُب آخر أيامها
  .(ٓ)((فإف استطاع أف ًل تقـو حتى يغرسها فليغرسها

  
                                                             

 : الطاقة.-بفتح اٛنيم كضمها-)اٛنهد(  (ُ)
 )الكىٍدح(: العمل كالسعي كالكد كالكسب. (ِ)
 (.ّّٓ( األعماؿ الكاملة، ٛنماؿ الدين األفغا٘ب )ص:ّ)
ف، مثل: رغيف كرغفاف، الواحدة: فىًسيلىة، كىي (الفىًسيلي )( "ْ) : صغار النخل، كىي: الوىًدمُّ، كاٛنمع: فيٍسبلى

ل ي تقطع من األيِـّ، أك تقلع من األرض فتغرس. ك)رجل فىٍسل(: ردمء. اٞنصباح اٞننًن، مادة: )فسل( ا
 (. ُٗٓ/ُُ(، كانظر: لساف العرب )ّْٕ/ِ)

ر [، كالبزإْٗ[، كالبخارم ُب )األدب اٞنفرد( ]ُُِٔ[، كعبد بن ٘نيد ]ُُِٖٗ( أخرجو أ٘ند ]ٓ)
ار، كرجالو أثبات ثقات، لعلو أراد بقياـ الساعة: أمارهتا ركاه البز (: "ّٔ/ْ[. قاؿ اٟنيثمي )َْٖٕ]

 [، كقاؿ: "إسناده صحيح".ُِْٕ[، كالضياء ]ُٕٗ".كأخرجو أيضنا: ابن األعرايب ُب )معجمو( ]
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لتبقى ىذه الدار عامرة  ؛كحفر األهنار ،على غرس األشجار مبالغة ُب اٜنثِّ كىو 
ؾ غًني فكما غرس لك  ، إٔب آخر أمدىا احملدكد اٞنعدكد اٞنعلـو عند خالقها

 .  (ُ)-صيبىابىة كإف ٓب يبق من الدنيا- لينتفعى  ؛ؾفاغرس ٞنن ٩نيء بعدى  ،فانتفعت بو
ما من مسلم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك ك 

ا، فيأكل منو طير أو إنساف أو بهيمة، إًل كاف لو بو ا، أو يزرع زرعً يغرس غرسً 
  .(ِ)((صدقة

ما من )) :رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ  عن  جابر  :كُب ركاية
ا إًل كاف ما أكل منو لو صدقة، وما سرؽ منو لو صدقة، وما مسلم يغرس غرسً 

أكل السَُّبُع منو فهو لو صدقة، وما أكلت الطير فهو لو صدقة، وًل يَػْرَزُؤُه أحد إًل  
ففيو: حث  على عمارة األرض، كلو كاف اٞننتفع من الزرع البهائم  .(ّ)((كاف لو صدقة

.لناؿ   الزارعى األجري
، كالغفلة عن اآلخرة، كلكن الركوف إٔب الدنياكلكن عمارة األرض ال تعين: 

كما تقتضيو من الوفاء باٜنقوؽ ْناه -اٞنسلم يقف موقف اٞنوازنة بٌن اٞنتطلبات الدنيوية 
اَر اْْل حمس: كبٌن العمل لآلخرة، كما قاؿ اهلل  -اآلخرين ُ الٍّ ِٔ ذِي٥َا آحَاَك اَّللٍّ ِعَؽةَ َوابَْخ

رِْض 
َ
َفاَد ِِف اْْل َٙ ِٔ ا١ْ َٝ َوََل تَتْ ُ إََِلْ ْضَف٦َ اَّللٍّ

َ
٥َا أ َٞ ْضِف٦ْ 

َ
جَْيا َوأ َٝ ٦َ٤ِ الَّ َوََل حَنَْؿ ٧َِهيتَ

ِفِػي٦َ  ْٙ َ ََل ُُيِبَّ ال٥ُْ  [.ٕٕ]القصص: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
  

                                                             

: بقية اٞناء -بالضم–: رقة الشوؽ كحرارتو. ك)الصُّبىابة( -بالفتح–(. ك)الص بىابة( َّ/ّ( فيض القدير )ُ)
 قى ُب اإلناء كالسقاء. كاٞنعىن: كإف ٓب يبق من الدنيا إال الوقت اليسًن.كاللنب كغًن٨نا تب

 [.ُّٓٓ[، مسلم ]َِِّ( صحيح البخارم ]ِ)
 أم: ال ينقصو كيأخذ منو. ()كال يرزؤه(): [. قولو ُِٓٓ( صحيح مسلم ]ّ)
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كثًنة، فمنها: قولو   (ُ)كاألحاديث الدالة على التقلل من الدنيا كالزىد هبا
: (( إف الدنيا حلوة خضرة، وإف اهلل مستخلفكم فيها، فينظر كيف

ًل يزاؿ قلب )) :، كقولو (ِ)((تعملوف، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
 . (ّ)((األمل ا في اثنتين: في حب الدنيا وطوؿالكبير شابِّ 

 .(ْ)((قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش، والماؿكُب ركاية: ))
يهـر ابن آدـ وَتِشبُّ منو اثنتاف: الحرص على الماؿ، والحرص )) كُب ركاية:

 .(ٓ)((على العمر
كقد بٌن  عن طلب اٟنداية،  من أسباب ا٥نطاط اٟنمم (الدنيا حب  كما أف )

أف حب  الدنيا كالتنافس عليها من أسباب الضعف، كاالختبلؼ،  النيب 
اٝنطًن الذم يصيب األفراد كاٛنماعات  . كحذ رنا من ىذا اٞنرضكالت فرؽ، كضياع العمر

يوشك األمم أف تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى )) :حيث قاؿ 
بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم ))، فقاؿ قائل: كمن قلة ٥نن يومئذ؟ قاؿ: ((قصعتها

غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهلل من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن اهلل في 
حب الدنيا، وكراىية ))، فقاؿ قائل: يا رسوؿ اهلل، كما الوىن؟ قاؿ: ((نقلوبكم الوى

 .(ٔ)((الموت
                                                             

 شهواتو.( يعين: من حيث اعتبار ما يصيب اٞنكلف منها بسبب جعلو إياىا غاية، كاتباعو ىواه ك ُ)
 [.ِِْٕ( صحيح مسلم ]ِ)
، أم: ُب خصلتٌن. ()ُب اثنتٌن()، أم: الشيخ. ()قلب الكبًن()[. قولو: َِْٔ( صحيح البخارم ]ّ)

 ٚناه شابًّا؛ لقوة استحكامو ُب ١نبة اٞناؿ. )كطوؿ األمل( اٞنراد باألمل ىنا: طوؿ العمر. ()شابًّا()
"ىذا ٠ناز كاستعارة، كمعناه: أف قلب الشيخ كامل  :[. قاؿ اإلماـ النوكم َُْٔ( صحيح مسلم ]ْ)

)كتشب منو ): اٜنب للماؿ، ١نتكم ُب ذلك، كاحتكاـ قوة الشاب ُب شبابو. قولو 
، كىو ّنعىن: قلب الشيخ شاب على حب اثنتٌن". شرح اإلماـ -بفتح التاء ككسر الشٌن- (اثنتاف(

 (.ُّٖ/ٕالنوكم على صحيح مسلم )
 .[َُْٕ( صحيح مسلم ]ٓ)
[، كابن ِْٕٗأبو داكد ]ك [، ِِّٕٗ[، كأ٘ند ]ِّْٕٕ[، كابن أيب شيبة ]َُٖٓ( أخرجو الطيالسي ]ٔ)

 .[ٕٖٖٗالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ](، ك ُِٖ/ُ[، كأبو نعيم ُب )اٜنلية( )َُِٕاألعرايب ]
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 يقوؿ  ٚنعت رسوؿ اهللقاؿ:   عن أيب ىريرةكُب ركاية: 
كم على قصعة كيف بك يا ثوباف إذا تداعت عليكم األمم كتداعي))لثوباف: 

، أمن قلة بنا؟ قاؿ: رسوؿ اهلل قاؿ ثوباف: بأيب أنت كأمي يا ((،؟الطعاـ تصيبوف منو
كما الوىن يا رسوؿ  قالوا: ((،ًل، أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوىن))

 . (ُ)((حبكم الدنيا وكراىيتكم القتاؿ))اهلل؟ قاؿ: 
ا، فصلى على أىل خرج يومن  أف النيب   عن عقبة بن عامرك 

رط لكم، وأنا شهيد إني ف))أحد صبلتو على اٞنيت، ٍب انصرؼ إٔب اٞننرب، فقاؿ: 
-عليكم، وإني واهلل ألنظر إلى حوضي اآلف، وإني أعطيت مفاتيح خزائن األرض 

وإني واهلل ما أخاؼ عليكم أف تشركوا بعدي، ولكن أخاؼ  -أو مفاتيح األرض
 .(ِ)((عليكم أف تنافسوا فيها

ثي كما أف  حب  الدنيا كالطمعى فيها، كاٜنرصى على ما فيها من متاعو زائل يور 
كا٧نا ٓنصل اٟنمـو كالغمـو كاألحزاف من " :اٟنمـو كاألحزاف. قاؿ ابن القيم 

  :جهتٌن
  .الدنيا كاٜنرص عليها الرغبة ُب :حداىماإ

  .(ّ)"كالطاعة أعماؿ الربِّ  التقصًن ُب :يوالثان
من الغرائز ال ي يعرض للناس فيها اإلسراؼ فهو كذلك  (حب اٞناؿ كالولدأما )

اهلل  ُنسن الرتبية كالتعليم، قاؿ (ْ)ٓب تػيهىذ ٍب هبداية الدين، كٓب تيشىذ بٍ كاإلفراط إذا 
: ْوََلُدُز٣ْ ِ٘خ٨َْثٌ حمس

َ
ْم٬َا١ُُس٣ْ َوأ

َ
ج٥ٍَّا أ

َ
٬٥َُ٢ا أ ْْ  [.ِٖ]األنفاؿ: ىجسَوا

                                                             

كإسناد أ٘ند بنحوه،  (األكسط)ركاه أ٘ند كالطربا٘ب ُب (: "ِٕٖ/ٕ[، قاؿ اٟنيثمي )ُّٕٖأخرجو أ٘ند ] (ُ)
 ."جيد

 [.ِِٔٗ[، مسلم ]َٗٓٔ، ِْٔٔ، َْٖٓ، ّٔٗٓ، ُّْْ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ِٔٓ( عدة الصابرين )ص:ّ)
أصلو من الن خلة الط ويلة ال ي شيذِّبى عنها جريدىا، أم: قطع كفرؽ، فهو تشبيو ّنا يشذ ب من الٌشجر؛  (ْ)

 ٠ناكزة القدر ُب كل شيء. -تٌنبفتح–ألن و يطوؿ بذلك كيسرع ُب شطاطو. ك)الشطط( 
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أف ٩نعل اإلنساف خليفة ُب األرض؛ ليقـو بعمارهتا،  كقد شاءت إرادة اهلل 
القياـ هبذه اٞنهمة. كحيث إف  اإلنساف مد٘ب  بالط بع ال كأعطاه من النِّعم ما يعينو على 

نعمة اٞناؿ،  يستطيع أف يعيش كحده، كال بد  لو من معاملة غًنه، فقد أعطاه اهلل 
 يتبادؿ بواسطتو اٞننافع، كيقضي اٜنوائج.

، فقد جعل اهلل ابتبلء كاختبار من اهلل  -من النعم كاٞنتاع-كألف كل شيء 
 عظم أنواع االبتبلء؛ كذلك ٞنا ٪نقق من اٞنصاّب.اٞناؿ من أ 

عن ابن كعب بن مالك األنصارم، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كُب اٜنديث:
: (( ما ذئباف جائعاف أرسال في غنم بأفسد لها من حرص المرء على

 . (ُ)((الماؿ والشرؼ لدينو
فأعطا٘ب،  ،قاؿ: سألت رسوؿ اهلل  حكيم بن حزاـ  كعن

يا حكيم، إف ىذا الماؿ خضرة ))سألتو، فأعطا٘ب، ٍب سألتو، فأعطا٘ب ٍب قاؿ: ٍب 
حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورؾ لو فيو، ومن أخذه بإشراؼ نفس لم يبارؾ 

  .(ِ)((لو فيو، كالذي يأكل وًل يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى
 .كطمعها فيو ،لوكتعرضها  ،تطلعها إليو :إشراؼ النفس" : قاؿ العلماء

 :كمعناه ،أنو عائد على اآلخذ :أظهر٨نا ؛كأما طيب النفس فذكر القاضي فيو احتمالٌن
 ،أنو عائد إٔب الدافع :كالثا٘ب .من أخذه بغًن سؤاؿ كال إشراؼ كتطلع بورؾ لو فيو

ا بدفعو إليو طيب النفس ال بسؤاؿ اضطره إليو أك من أخذه ٣نن يدفع منشرحن  :كمعناه
                                                             

[، كقاؿ: ِّٕٔ[، كالرتمذم ]ِِٕٕ[، كالدارمي ]ُْٖٕٓ[، كأ٘ند ]ِّٕٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ُٖٗ[، كالطربا٘ب ]ِِّٖ"حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]

أم: اٛناه، معطوؼ على اٞناؿ.  (الشرؼ()ك )أم: بأكثر فسادنا للغنم.  ()بأفسد ٟنا()[. قولو: ّٖٕٗ]
ثَ حمس :الـ البياف، كهي ُب قولو  ()لدينو()كالبلـ ُب قولو:  َْ ْن يُخ٣ٍِّ الؽٍَّىا

َ
َراَد أ

َ
 ىجسل٦ْ٥َِ أ

كأنو قيل ٞنن؟ قاؿ: ٞنن أراد. ككذا ىنا، كأنو قيل: بأفسد ألم شيء؟ فقيل: لدينو. كال   [،ِّّ]البقرة:
ال ٩نوز تعلق حرُب جرٍّ بلفظ كاحد، كمعىن كاحد بعامل كاحد إال يصح جعلها متعلقة بأفسد؛ ألنو 

 -ُْٗ/ْانظر: دليل الفاٜنٌن لطرؽ رياض الصاٜنٌن، البن عبلف البكرم الشافعي ) البدؿ" ليعلى سب
 (. كفيو مبالغة ُب الذـ ٞنن جعل اٞناؿ كاٛناه غاية.َِْ

 [.َُّٓ[، مسلم ]ُّّْ، َِٕٓ،ُِْٕ( صحيح البخارم ]ِ)
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كالذي يأكل وًل )) :كأما قولو  .ال تطيب معو نفس الدافع ٥نوه ٣نا
٪نتمل أف اٞنراد التشبيو  :كقيل .ىو الذم بو داء ال يشبع بسببو :فقيل ،((يشبع

اٜنث على التعفف كالقناعة  :كُب ىذا اٜنديث كما قبلو كما بعده .بالبهيمة الراعية
كأنو ال يغرت  ،ُب الكسبكاإلٗناؿ  -كإف كاف قليبلن -كالرضا ّنا تيسر ُب عفاؼ 

كىو قريب من قوؿ  ،فإنو ال يبارؾ لو فيو ؛اإلنساف بكثرة ما ٪نصل لو بإشراؼ ك٥نوه
َػَٛاتِ حمس :اهلل  ُ الّؽِبَا َويُْؽِّب الهٍّ ُٚ اَّللٍّ  .(ُ)"[ِٕٔ]البقرة: ىجسَح٥َْط

فاٞناؿ كسيلة كليس غاية؛ ألنو مىت أصبح غاية قضى على صاحبو؛ ألنو سيعيش 
و، طالبنا للزيادة، خائفنا من زكالو، فيورث صاحبو من اٟنمـو كالغمـو الىثنا خلف

كاألحزاف، كتنفتح أمامو أبواب الفنت كالفساد بسبب اٞناؿ..فمهما كاف  غنينا فإف فقره 
 بٌن عينيو، كاآلفات ١ندقة ّنالو، كَنسده من اٞنرض إٔب اٞنوت..

 ،ي قلبومن كانت اآلخرة ىمو جعل اهلل غناه ف)) :قاؿ النيب 
وجمع لو شملو، وأتتو الدنيا وىي راغمة، ومن كانت الدنيا ىمو جعل اهلل فقره بين 

 .(ِ)((عينيو، وفرؽ عليو شملو، ولم يأتو من الدنيا إًل ما قدر لو
ا لو من إال اختبارن ليست ا أف التوسعة ُب الرزؽ على اٞنسلم أف يتذكر دائمن فينبغي 

فقد نفى القرآف الكرٙب أف تكوف كثرة  ،الرضا على كليست دليبلن  ، مواله
 على رضى اٞنؤب تعأب، كإ٧نا العمل الصاّب ىو الوسيلة للحصوؿ اٞناؿ أك الولد دليبلن 

ْم٬َا١ُُس٣ْ َوََل حمس :يقوؿ  . على ىذا الرضواف كالقرب من اهلل
َ
َو٤َا أ

٨َِْْػ٧َا ُز١َِْف إَِلٍّ ٦ْ٤َ آ٤َ  ّؽِبُُس٣ْ  َٜ ْوََلُدُز٣ْ ةِا١ٍِِّت ُت
َ
َٝ ل٣ْ٫َُ َسَؾاءُ أ ِ و١َه

ُ
٠َ٥ِ َناِْلًا َ٘أ َْ ٦َ َو

                                                             

 (.ِٖٗ/ّ(، إكماؿ اٞنعلم، للقاضي عياض )ُِٔ/ٕرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )( شُ)
[، ِْٓٔ(، كالرتمذم ]ّٓٓ/ِ( اٜنديث مركم عن أنس كعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرجو ىناد )ِ)

كأ٘ند [، ُٕٔ(. حديث زيد بن ثابت: أخرجو الطيالسي ]َّٕ/ٔكأبو نعيم ُب )اٜنلية( )
[، كٕناـ ُْٖٗ[، كالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]َٖٔكابن حباف ] ،[َُْٓو ][، كابن ماجَُِٗٓ]
[. قاؿ العراقي ُب )اٞنغين عن ٘نل األسفار( ٖٓٓٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]ُُْٔ]

 (: "أخرجو ابن ماجو من حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد". ُِّٕ)ص:
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ُؽَ٘اِت آ٬ُ٨٤ِنَ  ُٖ ٬ُ٢٥ِا وَُ٪٣ْ ِِف ا١ْ َْ ِٗ ة٥َِا  ْٓ ٬٥َُ٢ا حمس :يقوؿ ك  ،[ّٕ]سبأ: ىجسالّيِ ْْ َوا
ْوََلُدُز٣ْ ِ٘خ٨َْثٌ 

َ
ْم٬َا١ُُس٣ْ َوأ

َ
ج٥ٍَّا أ

َ
 [.ِٖ]األنفاؿ: ىجسأ

ِإَو٩ٍُّ٧ حمس :، فقاؿ نو ٜنب اٝنًن لشديدأعن اإلنساف  اهلل كقد أخرب 
 .(ُ)ااٞناؿ اتفاقن  :كاٝنًن ىنا [.ٖ:العاديات] ىجسِْلُّبِ اْْلَْْيِ لََلِػيػٌ 

كىو  ،أك إنو ٜنب اٞناؿ لقوم ،كإنو ألجل حب اٞناؿ لبخيل ٣نسك كمعناه:
فلذلك ٪نتجب بو  ؛إنو ألجل حب اٞناؿ ِنيل :أم، ضعيف ٜنب عبادة اهلل 

ا بو عن  بو عن اٜنق، معرضن عو، مشغوالن ا رأسو ُب ٓنصيلو كحفظو كٗنعو كمنغارزن 
 جنابو.

 من أعطاه اهلل إف المكثرين ىم المقلوف يـو القيامة، إًلَّ كُب اٜنديث: ))
 .(ِ)((اا، فنفح فيو يمينو وشمالو وبين يديو ووراءه، وعمل فيو خيرً خيرً 

مقتضية للحرص على اٞننع كمن أدؿ اآليات على أف حب اٞناؿ غريزة ُب النفس 
٢ُِط٬نَ حمس: قولو  -ىو البخل الذم- ْٙ َٝ ُ٪٣ُ ال٥ُْ ِ و١َه

ُ
ِف٩ِ َ٘أ ْٙ  ىجسَو٦ْ٤َ ي٬َُق ُكصٍّ َج

 [.ٗ]اٜنشر:
كبغض  ،فيما يغلب عليها من حب اٞناؿفاٞنوفق من يوؽ شح نفسو فيخالفها 

 .بالسعادتٌن، كىو الفائز  اإلنفاؽ
 :كمن اآليات ال ي ٓنذر من حب اٞناؿ مع اٜنرص كالطمع قولو 

زُ حمس
ْ
ا َوحَأ ْزاًل ل٥ًَّ

َ
َاَث أ أم:  [،َِ-ُٗ]الفجر: ىجس:1َوُُتِت٬ََّن ال٥َْاَل ُضتًّا ََجًّا  ٬ُ٢19َن ا١ْتَّ

رُْض َدَكًّ َدَكًّ حمس :. ٍب قاؿ ا مع حرص كطمعا كثًنن حبًّ 
َ
ِج اْْل ٍّٞ إٔب  ىجسّلََكٍّ إَِذا ُد

َضػٌ حمس: قولو 
َ
ُٚ َوذَا٩َُٛ أ ِ أكل ردع عن كىي  [،ِٔ-ُِ]الفجر:اآليات  ىجسَوََل ي٬ُذ

الرتاث، كعن حب اٞناؿ؛ فماذا يفيد أكل حقوؽ الغًن عند دخوؿ القرب؟ كماذا ٩ندم 
 حب اٞناؿ عند اٞنآؿ؟ كماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب الدائم؟ 

                                                             

 (.ّٖٗ/ ٓ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ُ)
ما سبق أنو ٗنيع كجوه اٞنكاـر  ()٬نينو كمشالو()[. كاٞنراد بػػػ: ْٗ[، مسلم ]ّْْٔبخارم ]( صحيح الِ)

 ، أم: ضرب يديو فيو بالعطاء كالنفح: الرمي كالضرب.-باٜناء اٞنهملة- ()نفح()كاٝنًن. ك
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كعن حب  فينبغي أف يطهر اٞنسلم نفسو عن أدراف الشح كأكضار التخلف،
ُعْؼ حمس: ميمة. قاؿ اهلل ، كعن سائر األخبلؽ الذاٞناؿ الذم كاف التخلف بسببو

 ُ َس٦ٌ ل٣ْ٫َُ َواَّللٍّ ـَ  َٝ ٢َي٣ِْ٫ْ إِنٍّ َناَلحَ َْ ٫ِّؽُُ٪٣ْ َوحَُؾّكِي٣ْ٫ِ ة٫َِا وََن٠ِّ  ٍَ ْم٬َال٣ْ٫ِِ َنَػًَٛث تُ
َ
٦ْ٤ِ أ

٢ِي٣ٌ  َْ  ٌّ ٥ِي  [.َُّ]التوبة: ىجسـَ
كاٜنق أف شهوة حب اٞناؿ عمت غالب اٝنلق حىت فيًتنوا بالدنيا كزىرهتا، 

لها يطلبوف، كهبا يرضوف، كمن أجلها يغضبوف، كبسببها ف ،صدىمكصارت غاية ق
كم قطعت أرحاـ ُب سبيلها، كسفكت دماء بسببها، ف .يوالوف، كعليها يعادكف

ككقعت فواحش من أجلها، كنزلت القطيعة كحل ت البغضاء، كفػيرِّؽ بٌن األخ كأخيو، 
 .كتقاتل األب مع ابنو، كتعادل األصحاب كاٝنبلف

، عن رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص :كُب اٜنديث
  :أي قـو أنتم))أنو قاؿ ، قاؿ عبد  ،((؟إذا فتحت عليكم فارس والرـو

أو غير )) :نقوؿ كما أمرنا اهلل، قاؿ رسوؿ اهلل  : الر٘نن بن عوؼ
ذلك، تتنافسوف، ثم تتحاسدوف، ثم تتدابروف، ثم تتباغضوف، أو نحو ذلك، ثم 

 .(ُ)((مساكين المهاجرين، فتجعلوف بعضهم على رقاب بعضتنطلقوف في 
أف اإل٬ناف ليس باالدعاء، كإ٧نا ىو ٠نموعة من  كقد بٌن اٜنق 

الصفات ينبغي أف يتصف اإلنساف حىت يكوف مؤمننا، كمنها: بذؿ اٞناؿ، قاؿ اهلل 
 :وَِس٢َْج ٬ُ٢ُٛحمس ُ ِي٦َ إِذَا ذَُِٞؽ اَّللٍّ ٢َي٣ْ٫ِْ آيَاح٩ُُ إِج٥ٍَّا ال٥ُْْؤ٬ُ٨٤َِن اَّلٍّ َْ ب٣ْ٫ُُ ِإَوَذا ح٢ُِيَْج 

٬َُن  ٬َن  2َزاَدت٣ْ٫ُْ إِي٥َا٧ًا َولََعَ َرب٣ْ٫ِِّ َحَخ٬َُكٍّ ُٜ ا َرزَْر٨َاُ٪٣ْ ُح٨ِْٙ اَلةَ َوِم٥ٍّ ِي٦َ يُِٜي٬٥َُن الهٍّ  3اَّلٍّ
ا ًّٜ َٝ ُ٪٣ُ ال٥ُْْؤ٬ُ٨٤َِن َض و١َهِ

ُ
ٍّ حمس [،ْ-ِ]األنفاؿ: ىجسأ ٬َن ِِف الْسٍّ ُٜ ِي٦َ ُح٨ِْٙ اءِ اَّلٍّ ٍّ ]آؿ  ىجساءِ َوالَّضٍّ

كُب ذلك إشارة إٔب أف النفوس ٩نب أف تكوف كر٬نة مهما أّب  عليها  [،ُّْعمراف:
ْٚ حمسُب آية أخرل:  الفقر، كأف تتعو دى اإلحساف بقدر الطاقة، كما قاؿ  َِل٨ُِْٙ

ا آحَ  ْٚ ِم٥ٍّ ٢َي٩ِْ رِز٩ُُْٛ ٢َُْ٘ي٨ِْٙ َْ خ٩ِِ َو٦ْ٤َ ُِٛػَر  َٓ ـَ ٍث ٦ْ٤ِ  َٓ ـَ ُ ُذو    [.ٕ]الطبلؽ: ىجساهُ اَّللٍّ

                                                             

 [.ِِٔٗ( صحيح مسلم ]ُ)



 

334 

 

كلذلك فإنك ترل أف الشارع جعل من أىم عبلمات التقول: بذؿ اٞناؿ، كإعانة 
اتقوا الظلم، فإف )) :احملتاج، ١نذرنا من الشح، مبيننا عاقبتو، فقاؿ 

فإف الشح أىلك من كاف قبلكم،  ؛الظلم ظلمات يـو القيامة، واتقوا الشح
 .(ُ)((ستحلوا محارمهمحملهم على أف سفكوا دماءىم وا

 
                              

 
 

 
 

  

                                                             

 [.ِٖٕٓصحيح مسلم ]( ُ)
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بعض األزمنة كاألمكنة ّنزايا كفضائل دائمة، كما ُب  لقد اختص اهلل 
ر من ذم  اٜنجة، ككما ُب تفضيل مكة تفضيل شهر رمضاف، كيـو اٛنمعة، كعش

 كاٞندينة كبيت اٞنقدس.  
قد شر ؼ بعض البقاع على بعض، كجعل ٟنا ميزة  اهلل  كقد تقد ـ أف  

١نبة فإف  فينبغي على كل مسلم أف ٪نبها؛  ،كمكانة، كىي أماكن أحب ها اهللي 
قاع إٔب اهلل أحب البمطلوب شرعنا؛ فقد تقدـ أف  بعض األماكن كبعض البقاع 

صالة ))اعف فيها األجور كما ُب اٜنديث: تض ،فهي بيوت اهلل ؛ (ُ)مساجدىا
ا وعشرين درجة، وذلك أحدكم في جماعة، تزيد على صالتو في سوقو وبيتو بضعً 

بأنو إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد ًل يريد إًل الصالة، ًل ينهزه إًل 
ا درجة، أو حطت عنو بها خطيئة، والمالئكة الصالة، لم يخط خطوة إًل رفع به

تصلي على أحدكم ما داـ في مصاله الذي يصلي فيو، اللهم صل عليو، اللهم 
ارحمو ما لم يحدث فيو، ما لم يؤذ فيو، وقاؿ: أحدكم في صالة ما كانت الصالة 

  .(ِ)((تحبسو
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قاـ نصف الليل، ومن كُب اٜنديث: ))

ا في أعظم الناس أجرً ، ))(ّ)((لى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كلوص
الصالة أبعدىم، فأبعدىم ممشى والذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلماـ 

 ..إٔب غًن ذلك.(ْ)((ا من الذي يصلي، ثم يناـأعظم أجرً 
أضافها  ٞنا كانت اٞنساجد ُب األرض بيوت اهلل " :قاؿ ابن رجب 

 لنسبتها إٔب ؛هبا كتعلقت قلوب احملبٌن هلل ، تشريفا ٟنا ؛ٔب نفسوإ اهلل 
                                                             

 ( تقدـ ٔنر٩نو.ُ)
من ثبلث إٔب  -بفتح الباء ككسرىا-البضع:  ()بضعنا()[. قولو: ْٗٔ] [، مسلمُٓٔ( صحيح البخارم ]ِ)

، كمعناه: ال يدفعو كينهضو -بفتح الياء كاٟناء كإسكاف النوف بينهما- ()ينهزه()تسع على األصح. ك
 ك٪نركو إال الصبلة.

 [.ٔٓٔ( صحيح مسلم ]ّ)
 [.ِٔٔ[، مسلم ]ُٓٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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ذَِن حمس :إلظهار ذكره فيها، قاؿ  ؛مبلزمتها ١نبوهبم، كارتاحت إٔب
َ
ِِف بُُي٬ٍت أ

ُػّوِ َواْْلَناِل  ُٖ ٩ُ٥ُ يَُفّتُِص ََلُ ذِي٫َا ةِا١ْ ـْ َؽ ذِي٫َا ا َٞ َّ َويُْؼ ْن حُؽَْذ
َ
ُ أ ي٣ْ٫ِ َِتَارَةٌ رَِساٌل ََل ح٫ْ٢ُِ  36اَّللٍّ

٬ُ٢ُب  ُٜ ٢ٍُّب ذِي٩ِ ا١ْ َٜ ِ ََيَا٬َُ٘ن ي٤ًْ٬َا َتَخ ََكة اَلةِ ِإَويَخاءِ الؾٍّ ِ ِإَوَٛاِم الهٍّ ؽِ اَّللٍّ
ْٞ ٌّ َخ٦ْ ذِ َوََل َبيْ

ةَْهاُر 
َ
قلوب احملبٌن  ؟أين يذىب احملبوف عن بيوت موالىم [.ّٕ -ّٔ]النور: ىجس37َواْْل

 .(ُ)"ين إٕب بيوت معبودىم مرتددةمتعلقة، كأقداـ العابد ببيوت ١نبوهبم
َضًػاحمس: كقاؿ 

َ
ِ أ َّ اَّللٍّ ٬ا ٤َ ُْ ِ ٘اََل حَْػ نٍّ ال٥ََْفاِسَػ َّلِلٍّ

َ
 [.ُٖ]اٛنن: ىجسَوأ

إٔب   كقد أضافها اهلل ، اٞنساجد بيوت اهلل: "قاؿ ابن بطاؿ  
ِ َواَْلَ حمسنفسو بقولو:  ِ ٦ْ٤َ آ٦َ٤َ ةِاَّللٍّ ٥ُُْٓؽ َمَفاِسَػ اَّللٍّ حسبك  [،ُٖ]التوبة: ىجس٬ِْم اْْلِعؽِ إِج٥ٍَّا َح

َّ حمسا ٟنا، كقاؿ: هبذا شرفن  ْن حُؽَْذ
َ
ُ أ ذَِن اَّللٍّ

َ
أفضل بيوت  يفه .اآلية [ّٔ]النور: ىجسِِف ُبُي٬ٍت أ

 ُبا على بانيها بأف بىن لو قصرن  كخًن بقاع األرض، كقد تفضل اهلل  ،الدنيا
فيو  ما داـ يذكر اهلل  حياتو كبعد ٣ناتو ُب، كأجر اٞنسجد جار ٞنن بناه (ِ)اٛننة

 .(ّ)"كيصلى فيو، كىذا ٣نا جازت اجملازاة فيو من جنس الفعل
كٟنذا منعت من أناذىا ألمور الدنيا من بيع " : الشنقيطيقاؿ الشيخ 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لو: ًل ))كْنارة، كما ُب اٜنديث: 
إذا سمعتم من )) :الضالة؛ لقولو ككذلك إنشاد ، (ْ)((أربح اهلل تجارتك

                                                             

  (.ُٕديث اختصاـ اٞنؤل األعلى، البن رجب )ص:اختيار األكٔب ُب شرح ح (ُ)
ا يبتغي بو كجو اهلل بىن اهلل لو مثلو ُب اٛننة()( جاء ُب )الصحيح(: ِ) صحيح البخارم  ()من بىن مسجدن

 [.ّّٓصحيح مسلم ] ()بىن اهلل لو بيتنا ُب اٛننة()[، كُب ركاية: ّّٓ[، مسلم ]ُٕٗٓ]
 (.َُُ/ِشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ّ)
[ كقاؿ: "حديث أيب ىريرة حديث حسن غريب، كالعمل ُُِّ[، كالرتمذم ]ُُْْ( أخرجو الدارمي ]ْ)

على ىذا عند بعض أىل العلم كرىوا البيع كالشراء ُب اٞنسجد، كىو قوؿ أ٘ند، كإسحاؽ، كقد رخص 
سائي ُب [، كالنَِٖٔفيو بعض أىل العلم ُب البيع كالشراء ُب اٞنسجد"، كأخرجو أيضنا: البزار ]

[، َِٓٔ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]َُٓٔ[، كابن حباف ]َُّٓ[، كابن خز٬نة ]ّّٗٗ)الكربل( ]
[، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم" ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب ِّّٗكاٜناكم ]

 [.ّْْٓ)الكربل( ]
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ينشد ضالة بالمسجد، فقولوا لو: ًل ردىا اهلل عليك؛ فإف المساجد لم تبن 
 .(ُ)((لذلك

إف ىذه )): كُب حديث األعرايب الذم باؿ ُب اٞنسجد قاؿ لو 
 ، (ِ)((المساجد لم تبن لذلك؛ إنما ىي لذكر اهلل وما واًله

حبة ُب ناحية اٞنسجد تسمى: بىن ر  : أف عمر ( موطأ مالك)كُب 
ا، أو يرفع صوتو، فليخرج من كاف يريد أف يلغط أو ينشد شعرً ))البطحاء. كقاؿ: 
ُب  (أؿ)ىو: الكبلـ الذم فيو جلبة كاختبلط. ك (اللغط)ك .(ّ)((إلى ىذه الرحبة

اٞنساجد: لبلستغراؽ؛ فتفيد مشوؿ ٗنيع اٞنساجد، كما تدؿ ُب عمومها على اٞنساكاة، 
اٞنسجد  ءت آيات ٔنصص بعض اٞنساجد ّنزيد فضل كاختصاص، كىي:كلكن جا

ِي حمس:  ّنا جاء ُب قولو خصو اهلل  ،اٜنراـ َّ ل٨٢ٍِّاِس لََّلٍّ َل َبيٍْج ُوِى وٍّ
َ
إِنٍّ أ

ال٥َنَِي  َٓ َث ٤َُتاَرًَك وَُ٪ًػى ل٢ِْ ٍّٟ اُم إِةَْؽا٪ِي٣َ َو٦ْ٤َ َدَع٩َُ٢ ََكَن  96ةَِت َٜ ِ ذِي٩ِ آيَاٌت ةَي٨َِّاٌت ٤َ آ٨٤ًِا َوَّلِلٍّ
بِياًل  ـَ اَع إََِل٩ِْ  ٍَ َخ ـْ فذكر ىنا سبع  [،ٕٗ-ٔٗ]آؿ عمراف: ىجسلََعَ انلٍّاِس ِضزَّ اَْلَيِْج ٦ِ٤َ ا

خصاؿ ليست لغًنه من اٞنساجد من أنو: أكؿ بيت كضع للناس، كمبارؾ، كىدل 
إليو،  ا، كاٜنج كالعمرةللعاٞنٌن، كفيو آيات بينات، كمقاـ إبراىيم، كمن دخلو كاف آمنن 

 كآيات أخر.
يُْخ٬ِن حمس: ُب تفسًن قولو   م القشًنمكقاؿ أبو القاس  1َواَلنِِّي َوالؾٍّ

ي٨نَِي  ـِ ٬رِ  ٌُ ي٨نِيَ حمسقولو:  [.ِ-ُ]التٌن: ىجس2َو ـِ ٬رِ  ٌُ   اٛنبل الذم كلم اهلل: "ىجسَو
٤ِنيِ حمس عليو. كٞنوضع قدـ األحباب حرمة.  موسى

َ
 [ّ]التٌن: ىجسوَ٪َؼا اَْلََْلِ اْْل

كلبيت اٜنبيب  ،بلد اٜنبيب، كفيها البيت يكٟنذا البلد شرؼ كبًن، فه ،مكةيعىن: 
 . (ْ)كبلد اٜنبيب قدر كمنزلة

                                                             

 [.ٖٔٓ( صحيح مسلم ]ُ)
 .(كالصبلة كقراءة القرآف( ، )إ٧نا ىي لذكر اهلل)[: ِٖٓ( ُب )صحيح مسلم( ]ِ)
 [.َِٔ( موطأ اإلماـ مالك ]ّ)
 (.ْٕٓ/ّلطائف اإلشارات ) (ْ)
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ِ ََلاًْل ٦َِ٤ حمس :قاؿ  (،اٞنسجد األقصى)ك َٓتِْػه ِ ى ة ْْسَ
َ
ِي أ تَْطاَن اَّلٍّ ـُ

ِي ةَاَرْك٨َا َض٬ََْلُ ١َُِنِ  ََْٛص اَّلٍّ
َ
ُّ ال٥َْْفِشِػ اْْلََؽاِم إََِل ال٥َْْفِشِػ اْْل ٥ِي ي٩َُ ٦ْ٤ِ آيَاح٨َِا إ٩ٍُّ٧ِ ُ٪٬َ الفٍّ

إليو، كبالربكة  فخص بكونو مسرل رسوؿ اهلل  [،ُ]اإلسراء: ىجساَْلَِهْيُ 
كقد كاف من اٞنمكن أف يعرج بو إٔب  فيو من آيات ربو.  حولو، كأرم 

  ، السماء من جوؼ مكة، كمن اٞنسجد اٜنراـ، كلكن لًنيو من آيات اهلل
 لو على قريش ُب إخباره باإلسراء كاٞنعراج، كتقدٙب ق؛ لتكوف دليبلن كعبلمات الطري

ا للفطرة. كاجتماع جربيل لو األقداح الثبلثة: باٞناء، كاللنب، كاٝنمر، كاختياره اللنب رمزن 
لو كالصبلة هبم ُب اٞنسجد األقصى، بينما رآىم ُب السموات   األنبياء

اٞنسجد )ك اٞنسجد األقصى.ُب  السبع، ككل ذلك من آيات اهلل أريها 
 .(ُ)(.."مسجد قباء)، ك(النبوم

، فهي كذلك أحب البقاع إٔب اٞنساجد أحب البقاع إٔب اهلل ككما أف 
كالتفقو ُب دينو، كحضور حلقات كعبادتو  اهلل  ذكراٞنؤمنٌن الصاٜنٌن، فهي ١نل 

 العلم..   
أراد أف أنو كاف يقوؿ ٞنن  عن عطاء بن يسار  ، مالكاإلماـ ذكر 

 .(ِ)اٞنسجد: عليك بسوؽ الدنيا، فإ٧نا ىذا سوؽ اآلخرة ُبيبيع 
 ا،فيكوف عمره ضائعن  ينبغي للتاجر أف ال ٬ننعو سوؽ الدنيا عن سوؽ اآلخرة،ف

فيكوف  كما يفوتو من الربح ُب اآلخرة ،ال يفي بو ما يناؿ ُب الدنيا، كصفقتو خاسرة،
 .٣نن اشرتل اٜنياة الدنيا باآلخرة

المسجد بيت كل اٜنديث: ))كما جاء ُب   د ىو بيت كل مؤمن كتقياٞنسجك 
  .(ّ)((يتق

                                                             

 (.ِِّ/ٖ( أضواء البياف )ُ)
 [.ُْٖٔ[، كانظر: الزىد، لئلماـ أ٘ند ]َُٔ( موطأ اإلماـ مالك ]ِ)
)اٛنامع( اٜنديث مركم عن أيب الدرداء كعن سلماف. حديث أيب الدرداء: عبد الرزاؽ عن معمر ُب  (ّ)

)شعب اإل٬ناف(  [، كالبيهقي ُبِٕشهاب ][، كالُْٕٗ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ََِِٗ]
 =[، أبو نعيم ُب )اٜنلية(ُّْٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبًن( ]ِْٔٓ[. حديث سلماف: البزار ]َُُْٕ]
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كمن تعلق قلبو ُنب اٞنساجد فهو ُب ظل عرش الر٘نن يـو ال ظل إال ظلو، كما 
 كذكر منهم: ((،سبعة يظلهم اهلل في ظلو، يـو ًل ظل إًل ظلوجاء ُب اٜنديث: ))

 .(ُ)((ورجل قلبو معلق في المساجد))
أف الرِّحاؿ تشدُّ إليها، قاؿ  اجد ىي ال ي أخرب النيبُّ كأحبُّ اٞنس
: (( ُّالرحاؿ إًل إلى ثالثة مساجد: المسجد الحراـ، ومسجد  ًل تشد

  .(ِ)((ومسجد األقصى ،الرسوؿ 
صالة في مسجدي ىذا خير من ألف صالة فيما )) :كقاؿ 

 . (ّ)((سواه، إًل المسجد الحراـ
أفضل من ألف صالة فيما سواه إًل صالة في مسجدي كُب ركاية: ))

وصالة في المسجد الحراـ أفضل من مائة ألف صالة فيما  ،المسجد الحراـ
 . (ْ)((سواه

قاؿ: تذاكرنا ك٥نن عند رسوؿ اهلل  عن أيب ذر  :كُب اٜنديث
  أيهما أفضل: مسجد رسوؿ اهلل ؟ أك مسجد بيت اٞنقدس

ل من أربع صلوات صالة في مسجدي ىذا أفض)) :فقاؿ رسوؿ اهلل 
فيو، ولنعم المصلى، وليوشكن أف ًل يكوف للرجل مثل شطن فرسو من األرض 
                                                                                                                                                                    

كاه (: "ر ِِ/ِ[. قاؿ اٟنيثمي )ِٖٗٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]ّٕ(، كالشهاب ]ُٕٔ/ٔ)=
الطربا٘ب ُب )الكبًن( ك)األكسط( كالبزار كقاؿ: إسناده حسن، قلت: كرجاؿ البزار كلهم رجاؿ 

 الصحيح".
[. كمعناه: شديد اٜنب ٟنا كاٞنبلزمة َُُّ[، مسلم ]َٖٔٔ، ُِّْ، َٔٔ( صحيح البخارم ]ُ) 

 للجماعة فيها، كليس معناه: دكاـ القعود ُب اٞنسجد.
 [.ُّٕٗ[، مسلم ]ُٓٗٗ، ُْٖٔ، ُُٕٗ، ُُٖٗ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ُّْٗ[، مسلم ]َُُٗ( صحيح البخارم ]ّ)
[. قاؿ اٟنيثمي ُْٕٔ[، كابن األعرايب ُب )معجمو( ]َُْٔ[، كابن ماجو ]ُْْٗٔ( أخرجو أ٘ند ]ْ)

)صبلة ُب مسجدم ىذا أفضل )قاؿ:  (: ركاه أ٘ند، كالبزار كلفظو: أف رسوؿ اهلل ْ/ْ)
، كالطربا٘ب ( اٞنسجد اٜنراـ، كصبلة ُب اٞنسجد اٜنراـ، فإنو يزيد عليو مائة(من ألف صبلة فيما سواه إال

 ُب )الكبًن( بنحو البزار، كرجاؿ أ٘ند كالبزار رجاؿ الصحيح".
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أو قاؿ: خير من الدنيا وما  ،احيث يرى منو بيت المقدس خير لو من الدنيا جميعً 
 .(ُ)((فيها

ما بين بيتي ومنبري روضة الركضة الشريفة ُب اٞنسجد النبوم؛ ٜنديث: ))ك١نبة 
  .(ِ)((من رياض الجنة

فيصلي   يزيد بن أيب عبيد، قاؿ: كنت آٌب مع سلمة بن األكوعكعن 
عند األسطوانة ال ي عند اٞنصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراؾ تتحرل الصبلة عند ىذه 

  .(ّ)((يتحرى الصالة عندىا  فإني رأيت النبي))األسطوانة، قاؿ: 
كىي السارية  ،طاءالسٌن اٞنهملة كضم ال األسطوانة( ىي بضم اٟنمزة كسكوفك)

قاؿ  قولو: )ال ي عند اٞنصحف( ىذا داؿ على أنو كاف للمصحف موضع خاص بو.
الركضة )كاألسطوانة اٞنذكورة حقق لنا بعض مشا٫ننا أهنا اٞنتوسطة ُب " : اٜنافظ
أهنا كانت  كأهنا تعرؼ بأسطوانة اٞنهاجرين. قاؿ: كركم عن عائشة  (،اٞنكرمة

كأهنا أسرهتا إٔب ابن الزبًن فكاف يكثر  ،ضطربوا عليها بالسهاـتقوؿ: لو عرفها الناس ال
 .(ْ)"الصبلة عندىا

أنو كاف يتحرل موضع مكاف  عن سلمة كىو ابن األكوع كُب ركاية: 
كاف يتحرل ذلك اٞنكاف،  اٞنصحف يسبح فيو، كذكر: أف رسوؿ اهلل 

 .(ٓ)ككاف بٌن اٞننرب كالقبلة قدر ٣نر الشاة
                                                             

[، ّٖٓٓ[، كاٜناكم ]ُِْٕ[، كُب )مسند الشاميٌن( ]َِّٖ، ّٖٗٔ( أخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُ)
كافقو الذىيب. كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( كقاؿ: "صحيح اإلسناد، كٓب ٫نرجاه"، ك 

 (: "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، كرجالو رجاؿ الصحيح".ٕ/ْ[. قاؿ اٟنيثمي )ّْٖٗ]
 [.ُُّٗ، َُّٗ[، مسلم ]ّّٕٓ، ٖٖٓٔ، ُٖٖٖ، ُُٔٗ، ُُٓٗ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َٗٓ[، مسلم ]َِٓ( صحيح البخارم ]ّ)
(، ّٖٗ/ُ(، فيض القدير )ِّْ/ّ(، كانظر: نيل األكطار، للشوكا٘ب )ٕٕٓ/ُ( فتح البارم، البن حجر )ْ)

 (.ْٗ/ْ( كانظر ذلك مفصبلن ُب )فتح البارم(، البن رجب )ِٓ/ِمنار القارم )
[. )يتحرل( أم: ٩نتهد ك٫نتار. ك)مكاف اٞنصحف( ىو اٞنكاف الذم كضع فيو َٗٓ( صحيح مسلم ]ٓ)

، كذلك اٞنصحف ىو الذم ٚني إمامنا من عهد عثماف صندكؽ اٞنصحف ُب اٞنسجد النبوم الشريف
 ككاف ُب ذلك اٞنكاف أسطوانة تعرؼ بأسطوانة اٞنهاجرين، ككانت متوسطة ُب الركضة= 
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كىو  ،"كقد ركم ُب بيت اٞنقدس التفضيل ِنمسمائة :ابن القيم  قاؿ
 .(ُ)أشبو"

كيضاؼ إٔب اٞنساجد الثبلثة ُب األ٨نية: مسجد قباء، فالصبلة فيو ٟنا مزية عن 
 قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن سهل بن حنيف :بقية اٞنساجد؛ ٞنا جاء ُب اٜنديث

: (( لو  من تطهر في بيتو ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيو صالة، كاف
 .(ِ)((كأجر عمرة

، كىو كأصحابيو  ٪نبو النيبُّ  الذم -أعين: جبل أيحد- كىذا اٛنبل
أحد جبل يحبنا )) :النيب  ، قاؿوكأصحابى   النيب   ٪نبُّ 

 .(ّ)((ونحبو
اقتداءن  ؛ُب اٜنجِّ أمكنةه خاصةه ينبغي للمسلم أف يقف هبا كيتحر ل فيها الدعاء"
 ف يقف فيها كيستقبل القبلة كيدعو اهللحيث ثبت عنو أن و كا ،بالنيب 
(ْ) كما قاؿ اهلل   (اٞنشعر اٜنراـ)، كُب (عرفة)، كىي باألخصِّ ستة أماكن: ُب
: َٓؽِ اْْلََؽامِ حمس َ ٨َِْْػ ال٥َْْل ُؽوا اَّللٍّ ُٞ َؽَ٘اٍت َ٘اذْ َْ َْ٘يُخ٣ْ ٦ْ٤ِ 

َ
 ،[ُٖٗ]البقرة: ىجسَ٘إَِذا أ
أنَّو ركب )) : ُب صفة حج ة النيب جابر  :كقد جاء ُب حديث

القصواَء حتى أتى المشعر الحراـ فاستقبل القبلة فدعاه وكبَّره وىللو ووحده، فلم 

                                                                                                                                                                    

كبٌن اٛندار نظًن مسافة ما بٌن  اٞنكرمة. ك)٣نر الشاة( كىو موضع مركرىا فكاف النيب =
 (.ِٖٗ/ّلة كقدر مر الشاة. انظر: عوف اٞنعبود )اٞننرب كاٛندار، كىذه اٞنسافة بٌن اٞننرب كجدار القب

 (.ّٗ( اٞننار اٞننيف ُب الصحيح كالضعيف )ص:ُ)
[، كاٜناكم ٗٗٔ[، كالنسائي ]ُُِْ[، كابن ماجو ]ُُٖٗٓ[، كأ٘ند ]َّٕٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ِ)

 [، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإل٬ناف(ِْٕٗ]
(: "أخرجو النسائي كابن ماجو من حديث سهل بن حنيف بإسناد َّٕ[. قاؿ العراقي )ص:ّّٖٗ]

 صحيح".
، ّّٔٔ، ِْٓٓ، ِِْْ، َْْٖ، َّْٖ، ّّٕٔ، ِّٖٗ، ِٖٖٗ، ُِْٖالبخارم ]صحيح ( ّ)

 [.ُّّٗ، ُِّٗ، ُّٓٔ[، مسلم ]ّّّٕ
ص من الذنوب، كطلب الر٘نة من اهلل اٞنناسك كمواقػػػف اٜنػػػج أمكنة؛ للتخػػػػػل جعػػػػػل اهلل  (ْ)

. 
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ا، فدفع قبل أف تطلع الشمس الصفا )ككذلك على  .(ُ)((يزؿ واقفًا حتى أسفر جدِّ
أفَّ ))اٞنتقدِّـ:  جابر  :ُب حديث ( صحيح مسلم)ٞنا ثبت ُب  (؛كاٞنركة
ا ويقوؿ: ًل إلو إًل اهلل لى الصفا ُيكبّْر ثالثً كاف إذا وقف ع  النبي 

لو الملك ولو الحمد وىو على كلّْ شيء قدير، يصنع ذلك  ،وحده ًل شريك لو
ككذلك بعد رمي ، (ْ)((ثالث مرَّات ويدعو، ويصنع على المروِة مثَل ذلك

أفَّ عبد اهلل )) (: صحيح البخارم)ٞنا ثبت ُب  (؛اٛنمرتٌن الصغرل كالوسطى)
كاف يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ُيكبّْر على إثر كلّْ  عمر بن 

 يدعو ويرفع فيقـو مستقبَل القبلة فيقوـُ طوياًل  ،ثمَّ يتقدَّـ حتى ُيسهلَ  ،حصاة
ويقوـُ مستقبَل القبلة  ،ثمَّ يأخذ ذات الشماؿ فيسهل ،يديو، ثمَّ يرمي الوسطى

ثمَّ يرمي جمرة العقبة من بطن  ، ويدعو ويرفع يديو ويقـو طوياًل فيقوـُ طوياًل 
 الوادي وًل يقف عندىا، ثمَّ ينصرؼ فيقوؿ: ىكذا رأيُت النبيَّ 

يقف فيها كيتحر ل الدعاء  فهذه ستة مواضع ثبت أف  النيب  .(ِ)((يفعلو
ا فالدعاءي لو شأفه عظيم ُب اٜنج كالصبلة كالصياـ، بل لو شأفه بالغه كيرفع يديو، كعمومن 

 .(ّ)"كلِّها، بل ىو ركح العبادة كليبُّهاُب العبادات  
كقاؿ اهلل  .(ْ)اهلل  البقاع إٔب أحب (مكة)أف  كأخرب النيب 
 :ال٥َِنَي حمس َٓ َث ٤ُتَاَرًَك وَُ٪ًػى ل٢ِْ ٍّٟ ِي ةَِت َّ ل٨٢ٍِّاِس لََّلٍّ َل َبيٍْج ُوِى وٍّ

َ
ذِي٩ِ آيَاٌت  96إِنٍّ أ

اُم إِةَْؽا٪ِي٣َ َو٦ْ٤َ َدَع٩َ٢ُ  َٜ ِإَوذْ حمس :كقاؿ اهلل  [،ٕٗ-ٔٗ]البقرة: ىجسََكَن آ٨ً٤ِا ةَي٨َِّاٌت ٤َ
٫ِْػ٧َا إََِل إِةَْؽا٪ِ  َْ اِم إِةَْؽا٪ِي٣َ ُمَهَلًّ َو َٜ ُِؼوا ٦ِْ٤ ٤َ ٨٤ًْا َواَتٍّ

َ
٨َْ٢ا اَْلَيَْج ٤ََراةًَث ل٨٢ٍِّاِس َوأ َٓ ي٣َ َس

َٓاِٞٙنَِي َوالؽَّ  انِٙنَِي َوا١ْ ٍٍّ ٫َِّؽا ةَيِِْتَ ل٢ِ ٌَ ْن 
َ
٥َاِخي٠َ أ ـْ ُش٬دِِإَو ِّ الفَّ   [.ُِٓ]البقرة: ىجسٍّٞ

                                                             

 [.ُُِٖ( صحيح مسلم ]ُ)
: الصغرل كىي أكؿ اٛنمرات ال ي ترمى أياـ ()اٛنمرة الدنيا()[. ُِٕٓ، ُُٕٓ( صحيح البخارم ]ِ)

: ينزؿ إٔب السهل من ()يسهل()التشريق، كٚنيت الدنيا؛ ألهنا أقرب اٛنمرات إٔب مىن كأبعدىا من مكة. 
  يصيبو ما يتطاير من اٜنصى.بطن الوادم حىت ال

 (.ّٕٗ -ّٖٕ/ُفقو األدعية كاألذكار، عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر ) (ّ)
 ( تقدـ.ْ)
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من حيث كوهنا كسيلة إٔب مرضاة اهلل -كمن مقتضيات ١نبة األمكنة الفاضلة 
كعقابو ُب اآلخرة،   : بغض األمكنة ال ي ىي كسيلة إٔب سخط اهلل -ك١نبتو للعبد

، كأماكن كأماكن الفسق كالفجور، كاألماكن ال ي ٩ناىر فيها ّنعصية اهلل 
ألهنا مواطن الغفلة كالغش كاٜنرص كالفنت كالطمع كذلك األسواؽ؛ ك  الشبهات،

أحب البالد إلى اهلل ، كقد تقدـ أف ))كاٝنيانة كاأل٬ناف الكاذبة ُب األعراض الفانية
 قولو" :. قاؿ اإلماـ النوكم (ُ)((مساجدىا، وأبغض البالد إلى اهلل أسواقها

: ((؛أحب البالد إلى اهلل مساجدىا)) وت الطاعات كأساسها ألهنا بي
ألهنا ١نل الغش  ((؛وأبغض البالد إلى اهلل أسواقها)) : قولو .على التقول

كغًن  كاٝنداع كالربا كاأل٬ناف الكاذبة كإخبلؼ الوعد كاإلعراض عن ذكر اهلل 
إرادتو اٝنًن كالشر أك فعلو ذلك ّنن  :كاٜنب كالبغض من اهلل تعأب ،ذلك ٣نا ُب معناه

 . (ِ)"كاٞنساجد ١نل نزكؿ الر٘نة كاألسواؽ ضدىا ،هأسعده أك أشقا
إرادة اٝنًن ألىلها كبالبغض  :اٞنساجد  اٞنراد ُنب اهللكُب )اٞنرقاة(: "

خبلفو، كىذا بطريق األغلبية كإال فقد يقصد اٞنسجد بقصد ٥نو الغيبة، كقد يدخل 
د ال السوؽ لطلب اٜنبلؿ، كلذا قيل: كن ٣نن يكوف ُب السوؽ كقلبو ُب اٞنسج

 .(ّ)"بالعكس، كاٛنمع بٌن القلب كالقالب ُب اٞنسجد أكمل
، كال يأمن فيها على نفسو، قاؿ بالباطل ككذلك اجملالس ال ي ٫نوض الناس فيها

 حمس: اهلل 
ُ
ُؽ ة٫َِا َويُْفَخ٫َْؾأ َٙ ِ يُْس ُْٓخ٣ْ آيَاِت اَّللٍّ ٥ِ ـَ ْن إَِذا 

َ
ِٟخَاِب أ ٢َيُْس٣ْ ِِف ا١ْ َْ َل  َوَْٛػ ٧َؾٍّ

ُّ ة٫َِا َ٘اَل  َ َسا٤ِ ِ إ٧ٍُِّس٣ْ إًِذا ٤ِر٣ْ٫ُُ٢ْ إِنٍّ اَّللٍّ ٣ْ٫ُ َضِتٍّ ََي٬ُُى٬ا ِِف َضِػيٍد َدْْيِه َٓ ُػوا ٤َ ُٓ ْٜ  َت
ا ًٓ ٣َ ََجِي يَْج حمس :كقاؿ  [،َُْ]النساء: ىجسال٨َ٥ُْاِٜ٘نَِي َوا١ََْكِ٘ؽِي٦َ ِِف َس٨٫ٍَّ

َ
ِإَوَذا َرأ

ؽِْض َخ٨ْ  ْْ َ
ِي٦َ ََي٬ُُى٬َن ِِف آيَاح٨َِا َ٘أ َٝ اَّلٍّ ا يُنِْفي٨ٍَّ ِ ِإَو٤ٍّ ٣ْ٫ُ َضِتٍّ ََي٬ُُى٬ا ِِف َضِػيٍد َدْْيِه

ال٥ِنِيَ  ٍِّ ٬ِْم ا١ َٜ َّ ا١ْ َؽى ٤َ ْٞ َػ اَّّلِ ْٓ ْػ َب ُٓ ْٜ اُن ٘اََل َت ٍَ يْ ككذلك األماكن  [.ٖٔ]األنعاـ: ىجساللٍّ

                                                             

 ( تقدـ.ُ)
 (. ُُٕ/ٓ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ُٗٓ/ِ( مرقاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح )ّ)
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ال ي ال يتسىن للمسلم فيها إقامة الشعائر اإلسبلمية، كقد تقدـ بياف ذلك ُب )١نبة 
 الوطن(.

: ، قاؿ كتعظيم األماكن الفاضلة ىو من تعظيم شعائر اهلل 

٬ُ٢ِب حمس ُٜ ٬َى ا١ْ ْٜ ِ َ٘إِج٫ٍَّا ٦ْ٤ِ َت انَِؽ اَّللٍّ َٓ ٣ْ َك ِ ِّ َٓ َٝ َو٦ْ٤َ ُح ِ قاؿ ابن القيم  [.ِّ]اٜنج: ىجسَذل
 :"كىي ما ٩نب احرتامو، كحفظو من اٜنقوؽ،  ،اٜنرمات ٗنع حرمة

  .(ُ)"ا توفيتها حقها، كحفظها من اإلضاعةكاألشخاص، كاألزمنة، كاألماكن، فتعظيمه
 ك١نبة. (ِ)"ككلما عظمت حرمة الزماف كاٞنكاف ازداد تعظيمنا"

َفُس٣ْ حمس: قاؿ اهلل  ُٙ جْ
َ
٬٥ُِ٢ا ذِي٦٫ٍِّ أ ِْ القاضي أبو قاؿ  [.ّٔ]التوبة: ىجس٘اََل َت

ا من بارتكاب الذنوب فيهن؛ فإف اهلل إذا عظم شيئن قيل: " : بن العريبابكر 
ت لو حرمة كاحدة، كإذا عظمو من جهتٌن أك من جهات صارت حرمتو جهة صار 

متعددة بعدد جهات التحرٙب، كيتضاعف العقاب بالعمل السوء فيها، كما ضاعف 
ُب الشهر اٜنراـ ُب البلد اٜنراـ   الثواب بالعمل الصاّب فيها؛ فإف من أطاع اهلل

ككذلك  ؿ ُب بقعة حبلؿ.كاٞنسجد اٜنراـ ليس كمن أطاعو ُب شهر حبلؿ ُب بلد حبل
 العصياف كالعذاب مثلو ُب اٞنوضعٌن كاٜنالٌن كالصفتٌن؛ كذلك كلو ُنكم اهلل كحكمتو.

اِضَلٍث ٤َُتي٨ٍَِّث حمسكقد أشار تعأب إٔب ذلك بقولو:  َٙ ِ ِت ٨ِ٤ُْس٦ٍّ ة
ْ
يَا نَِفاءَ انلٍَِّبِّ ٦ْ٤َ يَأ

نْيِ  َٙ ْٓ ََٓؼاُب ِى ْٗ ل٫ََا ا١ْ  .(ّ)"ظمهن كشرفهن ُب أحد القولٌنلع ؛[َّ]األحزاب: ىجسيَُياَخ
كىو  ،اٛناىلية اٜنرمة الباقية ٞنكة على ما كانت ُب" :كقاؿ ابن بطاؿ 

أبغض )) :قولو  على سائر األرض. تعظيم الذنب فيها عند اهلل 
 فهذا نص من النيب: (ْ)(( اٜنديثالناس إلى اهلل ثالثة: ملحد في الحـر

 كيؤيد يعلى اٞنعىن الباق ، ٞنا ذكر ٓنرٙب  ىذا قولو  للحـر
َفُس٣ْ حمساألربعة األشهر:  ُٙ جْ

َ
٬٥ُِ٢ا ذِي٦٫ٍِّ أ ِْ  تعظيمنا للظلم فيهن؛ إذ الظلم ُب ؛ىجسَ٘اَل تَ

                                                             

 (.ّٕ/ِ( مدارج السالكٌن )ُ)
 (. ُٔٔلعبادات، سليماف النجراف )ص:( اٞنفاضلة ُب اِ)
 (.ْٗٗ/ ِ( أحكاـ القرآف، البن العريب )ّ)
 [. كقد تقدـ.ِٖٖٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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فدؿ ٔنصيصهن بالنهى عن الظلم؛ على أهنا مزية على غًنىا َب إٍب  ،غًنىن ١نـر أيضنا
 .(ُ)"الظلم كالقتل كغًنه

َؼاٍب َو٦ْ٤َ حمسعن اٞنسجد اٜنراـ:  اهلل كقاؿ  َْ ٢ٍْم ٧ُِؼ٩ُْٛ ٦ِْ٤  ُِ ِ يُؽِْد ذِي٩ِ بِإِْْلَاٍد ة
َِلمٍ 

َ
اٞنعصية ُب مكاف  ف  "إ : ١نمد بن صاّب العثيمٌنالشيخ  . قاؿ[ِٓ]اٜنج: ىجسأ

َو٦ْ٤َ يُؽِْد ذِي٩ِ حمس: كٟنذا قاؿ اهلل  ؛فاضل أعظم من اٞنعصية ُب مكاف مفضوؿ
َِل 

َ
َؼاٍب أ َْ ٢ٍْم ٧ُِؼ٩ُْٛ ٦ْ٤ِ  ُِ ِ من أراد فيو أم من ىم  فتوعد اهلل  ،ىجسمٍ بِإِْْلَاٍد ة

فإنو يعاقب الناكم للشر  ؛كىذا من خصائص اٜنـر" .(ِ)" عمن أٜندفيو بإٜناد فضبلن 
فيو إذا عـز عليو كٓب يفعلو. كذىب بعض الصحابة إٔب أف السيئات تتضاعف فيو  

 ؛كمن يهم فيو ّنحـر عذب عليو :أم: " . قاؿ العبلمة اٞنناكم(ّ)"كاٜنسنات
 .(ْ)"لعظم حرمة اٞنكاف

خشية ارتكاب الذنوب ؛ يتقوف سكىن اٜنـر  ككاف ٗناعة من الصحابة"
 .(ٓ)"فيو

 .(ٔ)"تضاعف السيئات ّنكة كما تضاعف اٜنسنات"قاؿ:   كعن ٠ناىد
اٞنعاصي ُب األياـ اٞنعظمة كاألمكنة اٞنعظمة تغلظ " :كقاؿ ابن تيمية 

 . (ٕ)"ٞنكافمعصيتها كعقاهبا بقدر فضيلة الزماف كا
، ك١نبتو ك١نبة األشياء كاألماكن الفاضلة؛ لكوهنا كسيلة للقرب من اهلل 

، كىذا ما فقهو الفاركؽ عمر بن (ٖ)للعبد، كٞنضاعفة األجر كالثواب فيها كما تقدـ
                                                             

 (.َٗٓ/ٖشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ُ)
 (.ِّّتفسًن جزء عم )ص: (ِ)
 (.ُٖ/ُ( فيض القدير )ّ)
 (.ََُ/ٖ(، كانظر: مرعاة اٞنفاتيح )ُِٖ/ُ( اٞنصدر السابق )ْ)
 (.ُّٖ/ِ( انظر: جامع العلـو كاٜنكم، البن رجب )ٓ)
(،  ِٗ/ٔأخرجو ابن أيب شيبة كعبد بن ٘نيد كابن جرير كابن اٞننذر كما ُب )الدر اٞننثور(، للسيوطي ) (ٔ)

 (.ُّٖ/ِ(، جامع العلـو كاٜنكم )ِِّ/ّ(، كزاد اٞنسًن )ّٕٕ/ ٓكانظر: تفسًن البغوم )
 (.ُِٖ/ّ) ( اٞنستدرؾ على ٠نموع الفتاكلٕ)
 ( ككذلك ١نبة األزمنة كما سيأٌب بيانو.ٖ)
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أنو جاء إٔب اٜنجر  عن عمر  :كعلمو الناس، ففي اٜنديث ،اٝنطاب 
ر، ًل تضر وًل تنفع، ولوًل أني رأيت إني أعلم أنك حج))األسود فقبلو، فقاؿ: 

 .(ُ)((يقبلك ما قبلتك النبي 
قاؿ للركن:  زيد بن أسلم، عن أبيو، أف عمر بن اٝنطاب عن  :كُب ركاية

أما واهلل، إني ألعلم أنك حجر ًل تضر وًل تنفع، ولوًل أني رأيت النبي ))
 نما كنا فما لنا وللرمل إ))، فاستلمو ٍب قاؿ: ((استلمك ما استلمتك

 شيء صنعو النبي ))، ٍب قاؿ: ((راءينا بو المشركين وقد أىلكهم اهلل
 .(ِ)((فال نحب أف نتركو

كاٜنديث يرشدنا إٔب أف اٜنجر ال مزية لو ُب ذاتو فهو كسائر اٜنجارة، كإ٧نا "
 كجعل التوجو إليها توجها إٔب اهلل  ،استبلمو أمر تعبدم ُب معىن استقباؿ الكعبة

 :أنو قد غرز ُب طبائع البشر ده مكاف، كال ٓنصره جهة من اٛنهات، علىالذم ال ٪ن
 تكرٙب البيوت كاٞنعاىد، كاآلثار كاٞنشاىد ال ي تنسب لؤلحياء، أك تضاؼ إٔب العظماء:

 داراػػػػػػػػدار كذا اٛنػػػػػػػػػػل ذا اٛنػأقب    ار ليلىػػػار ديػػػػػػػػػػػيعلى الدِّ  أمرُّ   
 (ّ)كلكن حب من سكن الديارا    شغفن قليبكما حب الديار   

فس الن   كإ٧نا يكوف التعظيم كالتكرٙب للديار، ُب حاؿ غيبة الساكن كالديار؛ ألف  
إذا حرمت من اٞنشاىدة ال ي تذكي نار اٜنب، كهتيج اإلحساس كالشعور بلذة القرب، 

اذا خصص اٜنجر ٓناكؿ أف تذكي تلك النار، بالتعلل باألطبلؿ كاآلثار، كال يقاؿ: ٞن
ا ا دينين كل مشعر من تلك اٞنشاعر قد خص ّنزية تثًن شعورن   األسود بالتقبيل؟ فإف  

ا يليق بو، فبل يقاؿ: ٞناذا كاف الوقوؼ كاالجتماع، كتعارؼ أىل اآلفاؽ خاصًّ 
 .(ْ)"كاألصقاع، ٢نصوصا بعرفة دكف غًنىا من البقاع؟

                                                             

 [.ُٕٗٓم ]صحيح البخار ( ُ)
 [.َُٓٔرم ]صحيح البخا (ِ)
(، زىر األكم ُب ِِٖ-ِِٕ/ْالبيتاف لقيس بن اٞنلوح )٠ننوف ليلى( من )الوافر(. انظر: خزانة األدب )( ّ)

 (.ٕٔ/ّاألمثاؿ كاٜنكم )
 (.ّٖٓ -ّْٖ/ ُتفسًن اٞننار ) (ْ)
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الناس   ؛ ألف  -مكاهلل أعل- إ٧نا قاؿ ذلك عمر " :م قاؿ الطرب 
استبلـ  أف يظن اٛنهاؿ أف    كانوا حديث عهد بعبادة األصناـ، فخشى عمر

أف يعلم أف  اٛناىلية، فأراد عمر  اٜنجر ىو مثل ما كانت العرب تفعلو ُب
كالوقوؼ عند أمر نبيو  ، تعظيم اهلل استبلمو ال يقصد بو إال  

أمر اهلل  ال يإذ ذلك من شعائر اٜنج  ؛ استبلمو  ظيمها، كأف  بتع
عبادهتم األصناـ؛ ألهنم كانوا يعتقدكف أهنا تقرهبم إٔب اهلل  ُب٢نالف لفعل أىل اٛناىلية 

 من ٬نلك أف يعبد إال   ينبغي، كأنو ال االعتقادعلى ٠نانبة ىذا  زلفى، فنبو عمر 
 .(ُ)"الضر كالنفع، كىو اهلل 

يريد أف ينفي  ((إنما أنت حجر)) : قوؿ عمر" : الباجيكقاؿ 
اٜنجر كأمتو إ٧نا كاف على حسب تعظيم  عنو ظن من يظن أف تعظيم النيب 

أف يعلم  فأراد عمر  ،كأهنا تضر كتنفع ،العتقادىم أهنا آٟنة ؛اٛناىلية األكثاف
ا لو كإفرادن  ، طاعة هلل ؛تعظيمو للحجر إ٧نا كاف لتعظيم النيب  الناس أف  

كعلى حسب ما أمر اٞنبلئكة أف يسجدكا  ،تعظيم البيتبالعبادة على حسب ما أمرنا ب
 كأنو يضر كينفع فقاؿ: ،ال على أف آدـ معبود بذلك عبادة هلل  ؛آلدـ 

كُب بعض  .يريد من سائر أجناس اٜنجارة ال ي ال تقبل ((إني ألعلم أنك حجر))
 .(ِ)((ألعلم أنك حجر ًل تضر وًل تنفع)) :الركايات أنو قاؿ

فيو دليل على استحباب تقبيل اٜنجر األسود. " :العيد كقاؿ ابن دقيق 
كليزيل  ؛اليبٌن أنو فعل ذلك اتباعن  ؛ىذا الكبلـ ُب ابتداء تقبيلو كقوؿ عمر 

ك٪نقق عدـ االنتفاع  ،بذلك الوىم الذم كاف ترتب ُب أذىاف الناس ُب أياـ اٛناىلية
 .(ّ)"ناـباألحجار من حيث ىي ىي، كما كانت اٛناىلية تعتقد ُب األص

                                                             

(، حاشية ِْٔ/ّ(. فتح البارم، البن حجر )ِٖٕ/ْانظر: شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ُ)
(، َٕٓ/ّ(، ٓنفة األحوذم )ْٗ/ٓ(، نيل األكطار، للشوكا٘ب )ِِٕ/ٓالسندم على سنن النسائي )

 (.ٓٗ/ّمنار القارم )
 (.ِٕٖ/ِ( اٞننتقى شرح اٞنوطأ )ِ)
 .(َٕ/ِ( إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ )ّ)
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كإف ٓب يوقف -فيو من العلم أف متابعة السنن كاجبة " :كقاؿ اٝنطايب 
كإف ٓب -، كأف أعياهنا حجة على من بلغتو -فيها على علل معلومة كأسباب معقولة

 .-يفقو معانيها
بعض  كمن اٞنعلـو أف تقبيل اٜنجر إكراـ كإعظاـ ٜنقو. كقد فضل اهلل  

ككما فضل بعض الليإب كاألياـ  ،البقاع كالبلداف كما فضل بعض  ،األحجار على بعض
جائز فيها غًن ٣نتنع كال  ،سائغ ُب العقوؿ كىو أمر ،كباب ىذا كلو التسليم .كالشهور
 . (ُ)"مستنكر
التسليم للشارع  :ىذا كُب قوؿ عمر ": (الفتح)ُب  قاؿ اٜنافظ ك 

قاعدة عظيمة ُب  كىو ،كحسن االتباع فيما ٓب يكشف عن معانيها ،ُب أمور الدين
دفع ما كقع  :كفيو .-كلو ٓب يعلم اٜنكمة فيو-فيما يفعلو  اتباع النيب 

بياف السنن  :كفيو .لبعض اٛنهاؿ من أف ُب اٜنجر األسود خاصة ترجع إٔب ذاتو
كأف اإلماـ إذا خشي على أحد من فعلو فساد اعتقاد أف يبادر إٔب  ،بالقوؿ كالفعل

 .(ِ)"كيوضح ذلك ،بياف األمر
كاٜناصل أف ١نبة األشياء كاألماكن الفاضلة؛ لكوهنا كسيلة للقرب من اهلل 

 .ك١نبتو للعبد، كٞنضاعفة األجر كالثواب فيو، كالختصاصها ّنزايا تفضل غًنىا ، 
كإ٧نا كجو تفضيل األكقات كاألماكن بعضها على " :كقاؿ اٛنصاص 

 .(ّ)"ٞنا يكوف فيها من اٝنًن اٛنزيل كالنفع الكثًن ؛بعض
. ففي البيت (ْ)كتتميز بعض األزمنة ككذلك بعض األمكنة بعبادات ٔنتص هبا

 .(ٓ)هبا دكف غًنه من اٝنصائص الكثًنة ال ي اختصو اهلل  -مثبلن -اٜنراـ 

                                                             

(، كانظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ُُٗ/ِبتصرؼ عن )معآب السنن(، للخطايب ) (ُ)
 (.ُِٖ/ٗ(، مرعاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح )َِْ/ٗ)

 (.ّْٔ/ّ( فتح البارم، البن حجر )ِ)
 (.ّّٕ/ٓأحكاـ القرآف، للجصاص ) (ّ)
 (.ٕٔٔ-ٔٔٔ( انظر: اٞنفاضلة ُب العبادات، سليماف النجراف )ص:ْ)
 (.ٔٔٔ( انظر: اٞنصدر السابق )ص:ٓ)
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، كما تعظم فيها اٝنطايا بقدر (ُ)كما تتميز ّنضاعفة األجر كرفع الدرجات
 .-دـكما تق- (ِ)فضيلة اٞنكاف، كما تتميز بإجابة الدعاء

 
                               

 
 
 
   

  

                                                             

 (.ٓٔٔاٞنصدر السابق )ص:( انظر: ُ)
 (.ّٕٔ)ص:اٞنصدر السابق ( انظر: ِ)
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رون            حث  الحادي  والعش   المب 
محبة األزمنة الفـاضلة            
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بعض األزمنة كشرفها ّنزايا كفضائل دائمة مستمرة  لقد اختص اهلل 
حثهم على ها بقرب تؤدل فيها، كضاعف لعباده األجر فيها، ك كخص   غًن منقطعة،
 األيكؿ من عشرالك  ، كالعشر األكاخر منو، كليلة القدر،كشهر رمضاف،  التعبد لو فيها

كال –، كاألشهر اٜنـر كيـو اٛنمعة، كأياـ التشريقكيـو النحر، كيـو عرفة،  ،ذم اٜنجة
كالثلث األخًن ، كيـو عاشوراء، كشهر شعباف. ككقت األسحار، -سيما شهر اهلل احملـر

 ألياـ البيض، كُب كقت الصبلة كالصياـ.، كامن الليل
ما بٌن  ، كىي من األزمنة الفاضلة:كمن األكقات ال ي ييرجى فيها قبوؿي الدعاء

جوؼ الليل اآلخر، كديبر الصلوات ، كُب الدعاء عند النداء للصبلة، ك األذاف كاإلقامة
لدعاء ُب ، كاكالساعة ال ي ُب يـو اٛنمعة، كُب رمضاف عند فطر الصائم، اٞنكتوبات

كاٜناج  ، الغازم ُب سبيل اهللالصبلة كالسجود، كُب الصياـ، كالسفر، كدعاء 
 ، كُب يـو عرفة.كاٞنعتمر

ككما فاضىلى  ،األمكنة بٌناألزمنة كما فاضىلى  بٌن كقد فاضىل اٜنقُّ 
فمن األزمنة الفاضلة من أياـ األسبوع: يـو اٛنمعة، كمن أياـ السنة: يـو  اٝنبلئق. بٌن
 ، كمن شهور السنة: شهر رمضاف.فة، كمن ليإب السنة: ليلة القدرعر 

لشرؼ الزماف، أك  ؛على أف األعماؿ الصاٜنة يتضاعف ثواهبا العلماء قد نص  ك 
كمكة   ،ا، ككذا اٞنعصية يتضاعف كزرىا ُب األماكن اٞنفضلةشرؼ اٞنكاف، أك هبما معن 

 ه.كرمضاف كغًن   ،، كُب األزمنة اٞنفضلة-شرفها اهلل -
ا استعملو ُب عبدن  إذا أحب   اهلل  إف  " :قاؿ اإلماـ الغزإب 

كإذا مقتو استعملو ُب األكقات الفاضلة بسيء  ،األكقات الفاضلة بفواضل األعماؿ
كانتهاكو  ،ٜنرمانو بركة الوقت ؛كأشد ٞنقتو ،ليكوف ذلك أكجع ُب عقابو ؛األعماؿ

 .(ُ)"حرمة الوقت

                                                             

 (.ُٖٖ/ُ( إحياء علـو الدين )ُ)
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فضوؿ ُب الوقت الفاضل يلتحق بالعمل العمل اٞن" :كقاؿ ابن رجب 
 .(ُ)"الفاضل ُب غًنه كيزيد عليو ٞنضاعفة ثوابو كأجره

زيادة الوزر كزيادة األجر ُب ": (اآلداب الشرعية)ُب   قاؿ ابن مفلحك 
اٞنعاصي ُب األياـ " : قاؿ الشيخ تقي الدين. (ِ)"األزمنة كاألمكنة اٞنعظمة

 .(ّ)"يتها كعقاهبا بقدر فضيلة الزماف كاٞنكافاٞنعظمة كاألمكنة اٞنعظمة تغلظ معص
: يراعى فيو اٞنكاف -مثبلن -كلذلك قاؿ بعض الفقهاء ُب اإلعبلف عن النكاح 

 ؛"يستحب مباشرة عقد النكاح ُب اٞنسجد:  قاؿ ابن اٟنماـكالزماف الفاضل. 
  .(ْ)لكونو عبادة ككونو ُب يـو اٛنمعة"

 .إٔب أنو يندب عقد النكاح يـو اٛنمعة ذىب اٜننفية كالشافعية كاٜننابلةكقد 
كيستحب عقد النكاح يـو اٛنمعة؛ ألف ٗناعة من السلف " : قاؿ ابن قدامة

؛  استحبوا ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب، كراشد بن سعد، كحبيب بن عتبة
 .(ٓ)"آدـ   كألنو يـو شريف، كيـو عيد، فيو خلق اهلل

 ..كاهلل أعلم.(ٔ)"ا للربكةشرؼ األياـ طلبن فاستحب لو أ ،كالربكة ُب النكاح مطلوبة
فاٞنسلم إ٧نا ٪نب األزمنة الفاضلة؛ ألهنا مواسم للخًن، يسارع اٞنوفقوف من عباد 

، كيتلذذكف إٔب اغتناـ ٜنظاهتا كدقائقها، كيتعرضوف لنفحات اهلل  اهلل 
. فبل شك  أهنم ٪نبوف تلك اٞنواسم، بالطاعات كاٞنناجاة كالقرب من اهلل 

                                                             

 (.ُِٔ( لطائف اٞنعارؼ )ص:ُ)
 (.َّْ/ّ( اآلداب الشرعية )ِ)
 (.ُِْ/ّ( الفتاكل الكربل، البن تيمية )ّ)
(، البحر الرائق شرح كنز ٓٗ/ِ(، تبيٌن اٜنقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي )َِِٕ/ٓ( مرقاة اٞنفاتيح )ْ)

 (.ْٕ/َُ(، اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )ٖٔ/ّالدقائق، البن ٤نيم اٞنصرم )
(. ٕٓ/َُ(، اٞنوسوعة الفقهية الكويتية )ّٕٔ/ٕ( اٞنغين، البن قدامة، الشرح الكبًن على منت اٞنقنع )ٓ)

)خًن يـو طلعت عليو الشمس يـو اٛنمعة، فيو خلق )[، كنصو: ْٖٓلم( ]كاٜنديث ُب )صحيح مس
 . (آدـ، كفيو أدخل اٛننة، كفيو أخرج منها، كال تقـو الساعة إال ُب يـو اٛنمعة(

(، كشف اٞنخدرات َِ/ٓ(، كشاؼ القناع )َّٔ/ِ( دقائق أكٕب النهى، ٞننصور بن يونس البهوٌب )ٔ)
 (.ِٔ/ٓ(، مطالب أكٕب النهى )ُٖٓ/ِ)
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كينتظركهنا، كيعدكف العدة ٟنا كحاؿ ْنار الدنيا الذين ينتظركف اٞنواسم؛ لعظيم الركاج 
فيها، فإذا جاءت تلك اٞنواسم مش ركا عن ساعد اٛند، كقد ٓنملهم شدة اٜنرص على 
التضحية براحتهم، كيتعرضوف للمخاكؼ كاألخطار غًن مبالٌن ّنا يناٟنم من شدة 

الربح ٗنيع الصعاب..ىذا حاؿ ْنار الدنيا الذين كعناء، بل يستسهلوف ُب سبيل 
يطلبوف رُننا غًن مضموف، فقد يكوف كقد ال يكوف، فكيف إذا كاف موسم التجارة 
موٚننا ال خسارة فيو كال غش كال كساد؟ بل ىي ْنارة مأمونة رائجة راُنة لن تبور..ىل 

الغين الكرٙب يأخذ ٚنعتم أف اٞنشرتم بعطي التاجر أكثر من الثمن؟ لكن اهلل تعأب 
 عمل العبد، كيعطيو على اٜنسنة عشر أمثاٟنا إٔب سبعمائة ضعف، كاهلل 

يضاعف ٞنن يشاء، فكما أف للدنيا ْنارنا  منهمكٌن ُب ْنارهتا كذلك فإف لآلخرة ْنارنا 
ِ حمسصادقٌن، أكفياء ٢نلصٌن.  ؽِ اَّللٍّ

ْٞ ٌّ َخ٦ْ ذِ اَلةِ رَِساٌل ََل ح٫ِْ٢ُي٣ْ٫ِ َِتَاَرةٌ َوََل َبيْ ِإَوَٛاِم الهٍّ
ةَْهاُر 

َ
٬ُ٢ُب َواْْل ُٜ ٢ٍُّب ذِي٩ِ ا١ْ َٜ ِ ََيَا٬َُ٘ن ي٤ًْ٬َا تََخ ََكة ْضَف٦َ ٤َا  37ِإَويَخاءِ الؾٍّ

َ
ُ أ َِلَْشؾِي٣ُ٫َُ اَّللٍّ

ْْيِ ِضَفاٍب  َٖ ِ ُ يَْؽُزُق ٦ْ٤َ يََلاُء ة ٬ُ٢٥ِا َويَؾِيَػُ٪٣ْ ٦ِْ٤ َْ٘ي٩ِ٢ِ َواَّللٍّ  [.ّٖ-ّٕ]النور: ىجس38َْ
حاؿ الصاٜنٌن بعد تلك اٞنواسم أفضل من حاٟنم قبلها؛ كذلك ٞنا ترتكو كيكوف 

من األثر ُب نفوسهم، فهي ّنثابة دكرة تدريبية فعالة، ٓنمل اإلنساف على ترؾ اٞناديات 
كالشهوات، كترتقي بو إٔب أفق أٚنى من احملبة كالقرب من احملبوب..كإف كاف لتلك 

ل من حيث االجتهاد ُب اغتناـ أكقاهتا، كالتشوؽ اٞنواسم ٕنيزىا عن سائر األياـ األخر 
أجود الناس، وكاف أجود ما   كاف رسوؿ اهلللقدكمها. كُب اٜنديث: ))

يكوف في رمضاف حين يلقاه جبريل، وكاف يلقاه في كل ليلة من رمضاف فيدارسو 
 .(ُ)((أجود بالخير من الريح المرسلة  القرآف، فلرسوؿ اهلل

                                                             

 [.َِّٖ[، مسلم ]ْٕٗٗ، ّْٓٓ، َِِّ، َُِٗ، ٔصحيح البخارم ]( ُ)
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الغافلٌنى عن اغتناـ األزمنة الفاضلة، فحث هم على  كقد نب و النيبُّ 
ذاؾ شهر يغفل الناس عنو بين رجب : ))-مثبلن -اغتنامها فقاؿ عن )شهر شعباف( 

 .(ُ)((العالمين ورمضاف، وىو شهر ترفع فيو األعماؿ إلى ربّْ 
ما العمل في أياـ أفضل منها في )) كقاؿ عن العشر األكؿ من ذم اٜنجة:

وًل الجهاد، إًل رجل خرج يخاطر بنفسو ومالو، ))كال اٛنهاد؟ قاؿ:  قالوا: ،((؟ىذه
 .(ِ)((فلم يرجع بشيء

ما من أياـ العمل الصالح فيهن أحب إلى اهلل من كعند الرتمذم بلفظ: ))
، فقالوا: يا رسوؿ اهلل، كال اٛنهاد ُب سبيل اهلل؟ فقاؿ رسوؿ اهلل ((ىذه األياـ العشر
: ((هلل، إًل رجل خرج بنفسو ومالو فلم يرجع وًل الجهاد في سبيل ا

 .(ّ)((من ذلك بشيء
قاؿ  ،ىذا اليـو العظيم من أياـ اهلل  ،يـو النحر :أياـ العشر كمن
: ((يـو النحر، ثم يـو  :إف أعظم األياـ عند اهلل تبارؾ وتعالى

يقركف  ألف الناس ؛)يـو القر(: ىو اليـو الذم يلي يـو النحر، ٚني بذلكك .(ْ)((الَقرّْ 
 فيو ّنىن، كقد فرغوا من طواؼ اإلفاضة كالنحر فاسرتاحوا، كقركا.

 عن أيب ىريرة، جاء ُب اٜنديث: االثنٌن كاٝنميسكمن األياـ الفاضلة: يوما 
  أف رسوؿ اهلل  :ثنين، ويـو تفتح أبواب الجنة يـو اًل))قاؿ

ينو وبين أخيو  كانت با، إًل رجاًل الخميس، فيغفر لكل عبد ًل يشرؾ باهلل شيئً 

                                                             

[، كأبو نعيم ُب ِّٕٓ[، كالنسائي ]ُِٕٔ[، كالبزار ]ُِّٕٓ[، كأ٘ند ]ٕٓٔٗ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
(: ُِٓ/ْ[ كقاؿ: "إسناده حسن". قاؿ اٜنافظ َب )الفتح( )ُُّٗ(، كالضياء ]ُٖ/ٗ)اٜنلية( )

 أسامة بن زيد"."صححو بن خز٬نة عن 
 [.ٗٔٗ( صحيح البخارم ]ِ)
  [، كقاؿ: "حسن صحيح غريب".ٕٕٓ( سنن الرتمذم ]ّ)
[، كالنسائي ُب )الكربل( َِْٕ[، كابن أيب عاصم ]ُٕٓٔ[، كأبو داكد ]َُٕٓٗ( أخرجو أ٘ند ]ْ)

[، كقاؿ: "صحيح ِٖٔٔ[، كاٜناكم ]ُُِٖ[، كابن حباف ]ِٖٔٔ[، كابن خز٬نة ]َّْٖ]
 .افقو الذىيباإلسناد"، كك 
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شحناء، فيقاؿ: أنظروا ىذين حتى يصطلحا، أنظروا ىذين حتى يصطلحا، أنظروا 
  .(ُ)((ىذين حتى يصطلحا

تعرض األعماؿ يـو اًلثنين والخميس، فأحب أف يعرض عملي كُب ركاية: ))
 .(ِ)((وأنا صائم

م اثنا عشر شهرنا اختص منها أربعةن؛ فجعلهن حرمنا، كعظ  كالشهور عند اهلل
 :. قاؿ اهلل حرماهتن، كجعل الذنب فيهن أعظم، كالعمل الصاّب كاألجر أكـر

َْشَ َك٫ًْؽا ِِف َِٞخاِب حمس َْ ِ اث٨َْا  ٨َِْْػ اَّللٍّ ٬٫ُرِ  ةَ اللَّ ِْػٍّ ٥َ  إِنٍّ  َٚ الفٍّ ِ ي٬ََْم َع٢َ رَْض اَّللٍّ
َ
٬َاِت َواْْل

ٌث ُضُؽمٌ  َٓ ْربَ
َ
ه األشهر، ففي ىذ كقد بٌن رسوؿ اهلل  ،[ّٔ]التوبة: ىجس٫َْ٨٤ِا أ

خطب ُب حجة الوداع،  أف رسوؿ اهلل  عن أيب بكرة  :الصحيحٌن
إف الزماف قد استدار كهيئتو يـو خلق اهلل السموات واألرض، ))فقاؿ ُب خطبتو: 

، ثالثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، السنة اثنا عشر شهرً  ا، منها أربعة حـر
، ورجب شهر مضر الذي بين جماد  .(ّ)((ى وشعبافوالمحـر

َفُس٣ْ حمس اآلية السابقة بقولو:  كقد ختم اهلل ُٙ جْ
َ
٬٥ُِ٢ا ذِي٦٫ٍِّ أ ِْ فالظلم  ،ىجس٘اََل َت

كلكنو ُب األشهر اٜنـر أعظم من الظلم فيما سواىا، كتعظيم ما ١نر ـ ُب كل كقت، 
 .السالكٌن طريق النجاة من صفات اٞنؤمنٌن  عظم اهلل

ت، كمقارفة اآلثاـ من ظلم النفس، كىو ُب الشهر اجرتاح السيئاُب اٞنقابل فإف ك  
اٜنراـ أشد سوءنا، كأعظم شؤمنا، كأفدح ظلمنا؛ ألنو ٩نمع بٌن الذنب كبٌن امتهاف حرمة 

                                                             

 [.ِٓٔٓصحيح مسلم ] (ُ)
[، كقاؿ: "حديث أيب ىريرة ُب ىذا الباب حديث حسن غريب". قاؿ ابن اٞنلقن ْٕٕ( أخرجو الرتمذم ]ِ)

: ( قاؿ اٜنافظ ابن حجر ٕٓٓ/ٓ"ىذا اٜنديث صحيح" البدر اٞننًن  .) (ِ/ْٕٔ :)
 (أف يعرض عملي كأنا صائم()تعرض األعماؿ على اهلل يـو االثنٌن كاٝنميس فأحب )"حديث: 

الرتمذم كابن ماجو عن أيب ىريرة. كأبو داكد كالنسائي من حديث أسامة بن زيد. قاؿ قلت: يا رسوؿ 
اهلل إنك تصـو حىت تكاد ال تفطر، كتفطر حىت تكاد ال تصـو إال يومٌن إف دخبل ُب صيامك كإال 

)ذانك يوماف تعرض األعماؿ فيهما )صمتهما، قاؿ: أم يومٌن؟ قلت: يـو االثنٌن كاٝنميس، قاؿ: 
 كركاية النسائي أًب، كركاه أ٘ند بو كأًب منو"اىػػ. (على رب العاٞنٌن فأحب أف يعرض عملي كأنا صائم(

 [.ُٕٗٔ[، مسلم ]ْْٕٕ، َٓٓٓ ،ِْٔٔ، َْْٔ، ُّٕٗصحيح البخارم ]( ّ)
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٫ْؽِ اْْلََؽاِم ِٛخَاٍل ذِي٩ِ ٠ُْٛ حمس:  كعظمو؛ قاؿ اهلل  ما حـر اهلل ٦ِ اللٍّ َْ  َٝ ل٧٬َُ
َ
يَْفأ

ـَ  تٌِْي وََنػٌّ َخ٦ْ  َٞ ٌؽ ة٩ِِ َِٛخاٌل ذِي٩ِ  ْٙ ِ َوُك ابتدأ القتاؿ، أما  منكىذا في ،[ُِٕ]البقرة: ىجسبِي٠ِ اَّللٍّ
َ٘إِْن َٛاح٬ُ٢َُك٣ْ َ٘اْرُخ٬ُ٢ُ٪٣ْ حمس :من اعتدم عليو، فإنو يدافع عن نفسو؛ قاؿ 

َٝ َسَؾاُء ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ  ِ َؼل  جر العمل الصاّب ُب الشهر اٜنراـ أعظم.أكما أف   ،[ُُٗ]البقرة: ىجسَٞ
كقومو من  فيو موسى  ا ٤نى اهلل ا مباركن ٓنة العاـ شهرن لقد جعل اهلل فا

قاؿ: قاؿ  فعن أيب ىريرة  ،فرعوف كقومو، فشرع فيو الطاعة كالعبادة كالصـو
، وأفضل )) :رسوؿ اهلل  أفضل الصياـ، بعد رمضاف، شهر اهلل المحـر

 .(ُ)((الصالة، بعد الفريضة، صالة الليل
شهر ُب العاـ شهر عبادة كطاعة، كأكؿ  أف جعل آخر  كمن عظيم فضل اهلل

شهر ُب العاـ شهر عبادة كطاعة ليفتتح اٞنرء عامو بإقباؿ ك٫نتتمو بإقباؿ، قاؿ ابن 
فمن صاـ شهر ذم اٜنجة سول األياـ احملـر صيامها منو كصاـ احملـر " : رجب

فإف  ،فًنجى أف تكتب لو سنتو كلها طاعة ،فقد ختم السنة بالطاعة كافتتحها بالطاعة
من كاف أكؿ عملو طاعة كآخره طاعة فهو ُب حكم من استغرؽ بالطاعة ما بٌن 

 .(ِ)"العملٌن
 فاختصو بإضافتو إٔب اهلل ،شهر اهلل احملـر :ىذا الشهر كقد ٚنى النيب 
كإضافتو إٔب اهلل ،   تدؿ على شرفو كفضلو، كٞنا كاف ىذا الشهر ٢نتصان

ناسب  (ّ)ا بإضافتو إٔب اهلل  األعماؿ ٢نتصن بإضافتو إٔب اهلل ككاف الصياـ من بٌن
بالعمل اٞنضاؼ إليو اٞنختص بو كىو   أف ٫نتص ىذا الشهر اٞنضاؼ إٔب اهلل

 الصياـ.
 : إنو إشارة إٔب أف ٓنر٬نو إٔب اهللكقد قيل ُب معىن إضافة ىذا الشهر إٔب اهلل 

، قد . فاصفرن  ك٪نرموف مكانو ،ليس ألحد تبديلو كما كانت اٛناىلية ٪نلونو
                                                             

 [.ُُّٔصحيح مسلم ]( ُ)
 (.ّٓ)ص: فلطائف اٞنعارؼ فيما ٞنواسم العاـ من الوظائ (ِ)
، فإنو ٕب كأنا أجزم بوجاء ُب اٜنديث: ))  (ّ) ..(( صحيح البخارم كل عمل ابن آدـ لو إال الصـو

 [.ُُُٓ[، مسلم ]ِٕٗٓ، َُْٗ]
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تبلعب أىل اٛناىلية باألشهر اٜنـر زيادةن كنقصاننا، تقد٬ننا كتأخًننا، كىو الذم ٚناه اهلل 
 :ُؽوا ُُي٩َُ٧٬َّ٢ِ حمس: النسيء، فقاؿ َٙ ِي٦َ َز ؽِ يَُي٠َّ ة٩ِِ اَّلٍّ ْٙ إِج٥ٍَّا ا١نٍَِّسُء زِيَاَدةٌ ِِف ا١ُْس

ِْػٍّ  ٌِئ٬ُا  ٬ءُ ََع٤ًا َويَُطّؽُِم٩َُ٧٬ ََع٤ًا َِل٬َُا ـُ ُ ُزي٦َِّ ل٣ْ٫َُ  َم اَّللٍّ ُ َذيُِط٬َّ٢ا ٤َا َضؽٍّ َم اَّللٍّ ةَ ٤َا َضؽٍّ
٬َْم ا١ََْكِ٘ؽِي٦َ  َٜ ُ ََل َح٫ِْػي ا١ْ ْخ٥َال٣ْ٫ِِ َواَّللٍّ

َ
 .[ّٕ]التوبة: ىجسأ

أنو يستحب اإلكثار فيو من صياـ النافلة؛ ففي اٜنديث  :كمن فضائل شهر اهلل احملـر
  .(ُ)((د رمضاف، شهر اهلل المحـرأفضل الصياـ، بع: ))عن النيب 

؛ ألنو يوـه معظمه، فقد حث النيب  كيتأكد صياـ يـو عاشوراء كىو العاشر من ١نرـو
  على صيامو؛ لنيل ثوابو كاغتنامو، فعن أيب قتادة  أف رسوؿ اهلل
  :أحتسب على اهلل أف يكفر السنة ))سئل عن صياـ يـو عاشوراء فقاؿ

  .(ِ)((التي قبلو
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ،ياـ التاسع معو؛ فعن عبد اهلل بن عباسو كيسن ص
 :((لئن بقيت إلى قابٍل ألصومن التاسع))(ّ).  

كأصح ما قيل ُب سبب صـو تاسوعاء مع عاشوراء: ىو ٢نالفة اليهود ُب 
كلعل  :قاؿ بعض العلماء":  قاؿ اإلماـ النوكم .اقتصارىم على صـو العاشر

كُب اٜنديث  .أف ال يتشبو باليهود ُب إفراد العاشر :مع العاشر السبب ُب صـو التاسع
 .(ْ)"-كاهلل أعلم-كاألكؿ أكٔب  ،لبلحتياط ُب ٓنصيل عاشوراء :كقيل .إشارةه إٔب ىذا

كٓب يكن صـو يـو عاشوراء بدعنا من األعماؿ، كال افرتاءن من األقواؿ، بل صامو 
ومو من قبل، كق كحث أمتو على صيامو، كصامو موسى  نبينا 

 ككانت العرب تصومو ُب اٛناىلية، فلو منزلةه عظيمةه كحرمةه قد٬نةه، عن عائشة 
يصومو،  قالت: كانت قريشه تصـو عاشوراء ُب اٛناىلية، ككاف رسوؿ اهلل 

                                                             

 ، كقد تقدـ.[ُُّٔصحيح مسلم ] (ُ)
 .[ُُِٔصحيح مسلم ] (ِ)
 .[ُُّْصحيح مسلم ] (ّ)
 (.ُّ/ٖشرح النوكم على صحيح مسلم )( ْ)
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من شاء ))فلما ىاجر إٔب اٞندينة، صامو كأمر بصيامو، فلما فرض شهر رمضاف قاؿ: 
  .(ُ)((صامو، ومن شاء تركو

كقومو من  ٜنكمة من صيامو: أنو اليـو الذم ٤نى اهلل فيو موسى كا
أف رسوؿ  ؛ ركل ابن عباسو فرعوف كجنوده، فصامو موسى شكرنا هلل 

قدـ اٞندينة فوجد اليهود صيامنا يـو عاشوراء فقاؿ ٟنم رسوؿ اهلل  اهلل 
 :(( فيو ما ىذا اليـو الذي تصومونو؟ فقالوا: ىذا يوـٌ عظيٌم أنجى اهلل

موسى وقومو، وغرؽ فرعوف وقومو، فصامو موسى شكًرا فنحن نصومو. فقاؿ 
 فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامو رسوؿ اهلل:  رسوؿ اهلل
 وأمر بصيامو))(ِ).  

كاٜناصل أف األزمنة يفضل بعضها على بعض. فًنل ابن تيمية كابن القيم 
  أفضل ليإب العاـ كلو؛ ٞنا ىي  -مثبلن –الليإب العشر األخًنة من رمضاف أف

أياـ ":  خصت بو من اٞنزايا كالفضائل العظيمة، ففيها ليلة القدر. قاؿ ابن تيمية
عشر ذم اٜنجة أفضل من أياـ العشر من رمضاف كالليإب العشر األكاخر من رمضاف 

كإذا تأمل الفاضل اللبيب  : أفضل من ليإب عشر ذم اٜنجة. قاؿ ابن القيم
فإنو ليس من أياـ العمل فيها أحب إٔب اهلل من أياـ  ؛اا كافين كجده شافين  ىذا اٛنواب.

كفيها: يـو عرفة كيـو النحر كيـو الرتكية. كأما ليإب عشر رمضاف  ،عشر ذم اٜنجة
كفيها ليلة خًن من  ،٪نييها كلها فهي ليإب اإلحياء ال ي كاف رسوؿ اهلل 

 . (ّ)"كنو أف يدٕب ُنجة صحيحةألف شهر. فمن أجاب بغًن ىذا التفصيل ٓب ٬ن
ليإب العشر األخًن من رمضاف أفضل من ليإب عشر " : كقاؿ ابن القيم

ذم اٜنجة، كأياـ عشر ذم اٜنجة أفضل من أياـ عشر رمضاف، كهبذا التفصيل يزكؿ 
االشتباه، كيدؿ عليو أف ليإب العشر من رمضاف إ٧نا فضلت باعتبار ليلة القدر، كىي 

                                                             

 [. ُُِٓ[، مسلم ]ََِِ] خارمأخرجو الب( ُ)
 [.َُُّ[، مسلم ]ََِْخارم ]البأخرجو  (ِ)
 (.ُِٔ/ّ(، بدائع الفوائد )ِٕٖ/ِٓ( ٠نموع الفتاكل )ّ)
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إذ فيو يـو النحر كيـو عرفة كيـو  ؛كعشر ذم اٜنجة إ٧نا فضل باعتبار أيامومن الليإب، 
 .(ُ)"الرتكية

كُب اٞنقابل يرل آخركف أف ليإب العشر األكؿ من ذم اٜنجة أفضل؛ لعمـو 
النصوص ال ي فضلت العشر األكؿ من ذم اٜنجة، كأف تفضيلها ليس قاصرنا على 

ل، كإ٧نا تستثىن من ذلك: ليلة القدر. قاؿ النهار، بل لياليها مثل هنارىا ُب الفض
ك١نبة األزمنة؛ لكوهنا . (ِ)"كفيو فضل بعض األزمنة على بعض" :العبلمة اٞنناكم 

، ك١نبتو للعبد، بسبب مضاعفة األجر فيها. قاؿ العبلمة كسيلة للقرب من اهلل 
ًن كتفضيلها باٝنُب معرض حديثو عن )ليلة القدر(: " ١نمد الطاىر بن عاشور 

كاستجابة  ،على ألف شهر إ٧نا ىو بتضعيف فضل ما ٪نصل فيها من األعماؿ الصاٜنة
ألف تفاضل األياـ ال يكوف ّنقادير  ؛كالربكة لؤلمة فيها ،ككفرة ثواب الصدقات ،الدعاء
فإف تلك  ؛كال ّنا ٪ندث فيها من حر أك برد، أك مطر، كال بطوٟنا أك بقصرىا ،أزمنتها

يعبأ ّنا ٪نصل من  كلكن اهلل  ،ا عند اهلل األحواؿ غًن معتد هب
كما يعٌن على اٜنق كاٝنًن كنشر الدين. كقد قاؿ ُب  ،ا كٗناعاتالصبلح للناس أفرادن 

از٣ُ حمسفضل الناس:  َٜ تْ
َ
ِ أ ٨َِْْػ اَّللٍّ ْزَؽ٤َُس٣ْ 

َ
فكذلك فضل  ،[ُّ]اٜنجرات: ىجسإِنٍّ أ

كليست ٟنا صفات ذاتية  ،ألهنا ظركؼ لؤلعماؿ ؛األزماف إ٧نا يقاس ّنا ٪نصل فيها
 .(ّ)"٬نكن أف تتفاضل هبا كتفاضل الناس ففضلها ّنا أعده اهلل ٟنا من التفضيل

 يظهر كالذم: "عن األياـ العشر من ذم اٜنجة كقاؿ اٜنافظ ابن حجر 
 الصبلة كىي فيو، العبادة أمهات اجتماع ٞنكاف اٜنجة؛ ذم عشر امتياز ُب السبب أف  

 .(ْ)"غًنه ُب ذلكيتأتى  كال ،كاٜنج كالصدقة كالصياـ
ـي كاألكقات ال ي فض لىها اهلل " ص ص األيا من ّنزيد  فينبغي أف ٔني

ٕنرُّ عليهم أعماريىم، كٕنرُّ عليو  الكثًنينف  فإجتهاد. كلكن مع األسف كاال ىتماـاال
                                                             

 ك (.ٕٓ/ُ( زاد اٞنعاد )ُ)
 (.ُٓ/ِ( فيض القدير )ِ)
 (.ْٗٓ/َّالتحرير كالتنوير ) (ّ)
 (.َْٔ/ِفتح البارم ) (ْ)
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ـي الفاضلة، كاألكقاتي الشريفة، كال يستفيدكفى منها،  ال  تذىبي عليهم سدلن، كقدك األيا
كاٞنعاصي كالسيئات، خصوصنا  ـيكفي أهنم ال يستفيدكفى منها، بل يستغلوهنا ُب اٜنرا

و ألكقات فاٞنسلمي يتنبو لنفسو، كيتنب ،ُب ىذا الزماف الذم فشٍت فيو الشواغلي كاٞنلهياتي 
٨ُْج حمس الفضائل، كالغافل يقوؿ: ُٞ ِ ِإَوْن  ُج ِِف َس٨ِْب اَّللٍّ ٌْ حَا لََعَ ٤َا َ٘ؽٍّ ل٦َِ٥َ  يَا َضْْسَ

اِعؽِي٦َ  عن أصحاًب النار، إذا القوا  كيواجو ما ذكره اهلل  ،[ٔٓ]الزمر: ىجسالفٍّ
٠ُ٥َْٓ حمسفيها، قالوا:  ٨ٍّا َج ُٞ ِي  ٠ْ٥َْٓ َناِْلًا َدْْيَ اَّلٍّ ْعؽِْس٨َا َج

َ
ٟنم:  فيقوؿ اهلل  ،ىجسَرب٨ٍَّا أ

َؽ وََساءَ حمس ٍّٞ ُؽ ذِي٩ِ ٦ْ٤َ حََؼ ٍّٞ ٥ِّؽُْز٣ْ ٤َا َحَخَؼ َٓ َول٣َْ ُج
َ
ال٥ِِنَي ٦ِْ٤ أ ٍِّ ٬ُا َذ٥َا ل٢ِ ُز٣ُ انلٍِّؼيُؽ َُ٘ؼٛو

 .(ُ)"فمن ضي ع كقتو كحياتو فهذا مصًنه، كال حوؿ كقوة إال باهلل ،[ّٕ]فاطر: ىجس٧َِهْيٍ 
 ٜنديث: ؛كمن األزمنة الفاضلة ال ي ٪نبها اٞنسلم: قرف النيب 

ي كنت ا، حتى كنت من القرف الذا فقرنً بعثت من خير قروف بني آدـ، قرنً ))
قرف كىو الطبقة من الناس اجملتمعٌن ُب عصر كاحد.  :ٗنع ((قروفال)ك) .(ِ)((فيو

كأفضلها  ،نقيت من القركف :أم ((قرنا فقرنا)ك)كقيل غًن ذلك.  ،ىو مائة سنة :كقيل
 . حاؿ كوهنا قرنا بعد قرف
 ،(ّ)((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهمكُب اٜنديث: ))

 ،ُب اٞنراد بالقرف واكاختلف ، النيب تفق العلماء على أف خًن القركف قرفاكقد 
 .تابعوىم :كالثالث ،التابعوف :كالثا٘ب ، أصحابو :قرنو اٞنراد من كالصحيح أف

 

                           
 

  
                                                             

 )فضل العشر من ذم اٜنجة(.  ( بتصرؼ عن مقالة للشيخ صاّب الفوزاف ُبُ)
 [.ّٕٓٓ( صحيح البخارم ]ِ)
[، مسلم ٓٗٔٔ، ٖٓٔٔ، ِْٗٔ، ِْٖٔ، ُّٓٔ، َّٓٔ، ِِٓٔ، ُِٓٔصحيح البخارم ]( ّ)

[ِّّٓ ،ِّْٓ ،ِّٓٓ.] 
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، فالكل يسعى ك٪نب من متاع كل إنسافل كغاية السعادة كالنعيم مطلبإف 
كمبلبس  ،كطعاـ شهي الدنيا أف يكوف لو مسكن كاسع، كمركب ىينء، كماؿ كافر،

 كزكجة حسناء ٗنيلة. ،فاخرة
ٗنلة من الشهوات كاٞنلذات ال ي يستمتع هبا الناس ُب حياهتم كقد تقدـ ذكر 

العاجل، كقد تعل قت بو قلوب كثًنين إٔب أف صار غاية دنيوم الدنيا..فهذا ىو النعيم ال
َذ٥َا حمس :عندىم، فأفنوا ُب سبيلو أنفسهم، كضي عوا حقوقنا ككاجبات. يقوؿ اهلل 

جْيَا ِِف اْْلِعَؽةِ إَِلٍّ ٢َِٛي٠ٌ  َٝ حمس :كيقوؿ  [،ّٖ]التوبة: ىجس٤ََخاُع اْْلََياةِ الَّ ِ ِإَوْن ُُكَّ ذَل
ا ٤ََخاُع اْلَْ  َٝ ل٥ُْ٢ِخٍّٜنِيَ ل٥ٍَّ ِ ٨َِْْػ َربّ جْيَا َواْْلِعَؽةُ    [.ّٓ]الزخرؼ: ىجسَياةِ الَّ

، كما عند اهلل  أعظمي  فهذا نعيم الدنيا الذم ييرل ك٪نيىسُّ كلكن و ال يدـك
٬٥َُ٢َن َ٘خِياًل حمس .كأبقى ِْ جْيَا ٢َِٛي٠ٌ َواْْلِعَؽةُ َعْْيٌ ل٦ِ٥َِ اتٍََّق َوََل ُت  .[ٕٕنساء:]ال ىجس٠ُْٛ ٤ََخاُع الَّ

 قاؿ الشاعر:
 (ُ)انتقػػػاال صاحبو عنو تيػػػػقن  سركر ُب عندم الغػػػػػم أشػػد
ألنو يراعي كقت  ؛الغمِّ  السركر الذم تيقن صاحبو االنتقاؿ عنو ىو أشدُّ يعين أف 

  .كىذا من أبلغ الكبلـ كأكعظو ،كال يطيب لو ذلك السركر و،زكال
فيعمل ُب الدنيا صاٜننا؛ ليحيا حياة طيبة، ٍب  كإ٧نا يػيٍعىن العاقل بسركر ال ينقطع،
جََْث وَُ٪٬َ حمس: يوَب األجر كالثواب ُب اآلخرة، قاؿ اهلل 

ُ
ْو أ

َ
ٍؽ أ َٞ ٠َ٥ِ َناِْلًا ٦ْ٤ِ َذ َْ  ٦ْ٤َ

٬ُ٢٥َْٓنَ  ْضَف٦ِ ٤َا ََك٬ُ٧ا َح
َ
ْسؽَُ٪٣ْ ةِأ

َ
ّيَِتًث َونَلَْشؾِي٣ْ٫ٍُّ٨َ أ ٌَ  [.ٕٗنحل:]ال ىجسُمْؤ٦ٌ٤ِ ٨َ٢َُْ٘طيِي٩ٍُّ٨َ َضيَاةً 

ّنزيدو من  فيها خىلىقى اٛنن ة كأعد ىا لعباده اٞنتقٌن، كخص هم إف  اهلل 
ُٚ وُُس٬َ٪٣ْ٫ُ َرَْتٌ حمس :اإلحساف، فقاؿ  ْضَف٬٨ُا اْْلُْفَّن َوزِيَاَدةٌ َوََل يَؽَْ٪

َ
ِي٦َ أ لَِّلٍّ

ونَ  ْنَطاُب اْْل٨ٍَّثِ ُ٪٣ْ ذِي٫َا َعاِلُ
َ
َٝ أ ِ و١َه

ُ
 [.ِٔ]يونس: ىجسَوََل ذ١ٌٍِّث أ
كجعلى لعباًده أسبابنا للفوز برضوانو كر٘نتو، كدخوًؿ جن تو، كليغنموا جوارى أرحم  

الرا٘نٌن، كليسعدكا بالن ظر إٔب كجهو الكرٙب، كذلك من ر٘نتو سبحانو كفضلو كمنِّو 
 ككرًمو. 

                                                             

 (.َُْ( ديواف اٞنتنيب )ص:ُ)
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ائم، ك١نب تيها كذ لك؛ فمحب ةي اٛنن ة؛ لكوهنا غايةن للس عادة الكاملة، كالن عيم الد 
لكوهنا داره يلتقي فيها احملبوف لقاءن دائمنا ال فراؽ بعده، كيتحق قي اٞنقصودي فيها من جواًر 

كيغنمي الصاٜنوفى بالن ظر إٔب كجهو أكـر األكرمٌن، كأرحًم الرا٘نٌن، كأعظًم ١نبوب، 
 كالفوز بغاية الغايات، كأرفع اٞنقامات.   ،الكرٙب 

تعادٟنا سعادة عندما يساقوف معززين مكر مٌن  ك"ال شك  أف سعادة اٞنؤمنٌن ال
زمرنا إٔب جن ات الن عيم، حىت إذا ما كصلوا إليها فتحت أبواهبا، كاستقبلتهم اٞنبلئكة 

 .الكراـ يهنِّئوهنم بسبلمة الوصوؿ، بعدما عانوه من الكربات، كشاىدكه من األىواؿ
٬ْا َرب٣ْ٫ٍُّ إََِل اْْل٨ٍَّ حمس َٜ ِي٦َ اتٍّ َٚ اَّلٍّ ي ـِ ة٬َْاُب٫َا َوَٛاَل ل٣ْ٫َُ َو

َ
ثِ ُزَمًؽا َضِتٍّ إَِذا َساُءوَ٪ا َوُ٘خَِطْج أ

ٌِتُْخ٣ْ َ٘اْدُع٬ُ٢َ٪ا َعاِلِي٦َ  ٢َيُْس٣ْ  َْ اَلٌم  ـَ أم: طابت أعمالكم  [،ّٕ]الزمر: ىجسَعَؾَجخ٫َُا 
كأقوالكم كعقائدكم، فأصبحت نفوسكم زاكية، كقلوبكم طاىرة؛ فبذلك استحققتم 

 .(ُ)اٛننات"
يم اٛنن ة يفوؽ الوصف، كيقصر دكنو اٝنياؿ، ليس لنعيمها نظًن فيما يعلمو ك"نع

ا بالنسبة لنعيم ا ىينن أىل الدنيا، كمهما ترقى الناس ُب دنياىم، فسيبقى ما يبلغونو أمرن 
 اآلخرة.

عن بناء اٛننة، فأٚنعنا   الرسوؿ كقد سأؿ الصحابة 
فة ُب ص ا، يقوؿ ا عجبن ُب اإلجابة كصفن  الرسوؿ 

لَِبَنٌة من ذىب، ولَِبَنٌة من فضة، وِماَلُطَها المسك األذفر، وحصباؤىا )): (ِ)"بنائها
ُؤس، وَيْخُلُد ًل َيُموت،  َعُم ًل يَػبػْ اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفراف من يدخلها يَػنػْ

َلى ثَِيابُُو، وًل يَػْفَنى َشَبابُو  .(ّ)((ًل تَػبػْ
                                                             

 (.ُُٗ( اٛننة كالنار، عمر بن سليماف األشقر )ص:ُ)
 (.ُْٕ( اٞنصدر السابق )ص:ِ)
مركم عن أيب ىريرة كعن ابن عمر كعن أيب سعيد بألفاظ متقاربة. حديث أيب ىريرة: أخرجو ابن  ( اٜنديثّ)

[، كابن حباف ِّٖٔ[، كالدارمي ]ْْٕٗ[، كأ٘ند ]َِٕٔ[، كالطيالسي ]َُٕٓاٞنبارؾ ُب )الزىد( ]
[، حديث ابن عمر: أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبًن( ٗٗٔٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإل٬ناف( ]ّٕٖٕ]
 =(: "ركاه الطربا٘ب بإسناد حىس نى الرتمذم لرجالو. حديث أيبّٕٗ/َُ[، قاؿ اٟنيثمي )ُِّٗٗ]
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الذم رىغ بػىنىا ُب كرامتو كجىن تو بعد أف  ."اٜنمد هلل. : قاؿ اٜنافظ أبو نعيم
ىىا لنا كرىغ بػىنىا فيها، فهو الس بلـ، كداره دار الس بلـ، كالس بلـ على من سارعى إٔب  حىبل 

ٍؤمىني فيها من اآلفات، كىييٍسلىمي طاعتو، كسابقى إٔب مرضاتًو؛ ليحظى بدخوؿ داره ال ي يػي 
مار، كحىًظيى َنوار ًمٍن من البوار، كسىًلمى من الد  ات، ال ي من دخلها أى اىى فيها من العى 

 ار.اٞننعم اٛنب  
اٜنثُّ على اٞنسابقة إٔب جن تو العريضة، كساحتو  كُب كتاب اهلل 

٬ا حمس: الفسيحة، ال ي خلقها عيد ةن ٞنن كىح دىه، كأٍلقىى الشٍِّرؾى كعىبىدىه. قاؿ اهلل  ُْ ارِ ـَ َو
َِْٖٙؽةٍ ٦ْ٤ِ َربِّسُ  ْت ل٥ُْ٢ِخٍّٜنِيَ إََِل ٤َ ِْػٍّ

ُ
رُْض أ

َ
٬َ٥َاُت َواْْل ؽُْى٫َا الفٍّ َْ ]آؿ  ىجس٣ْ وََس٨ٍٍّث 

٥َاءِ حمس كقاؿ: [،ُّّعمراف: َْٓؽِض الفٍّ َٞ ؽُْى٫َا  َْ ٍث  َِْٖٙؽٍة ٦ْ٤ِ َربُِّس٣ْ وََس٨ٍّ ٬ا إََِل ٤َ ُٜ ِ اة ـَ

َٝ َْ٘ي٠ُ ا ِ ٩ِ٢ِ ذَل ـُ ِ َوُر ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ةِاَّللٍّ ْت لَِّلٍّ ِْػٍّ
ُ
ْرِض أ

َ
ْي٠ِ َواْْل َٙ ُ ُذو ا١ْ ِ يُْؤتِي٩ِ ٦ْ٤َ يََلاُء َواَّللٍّ َّللٍّ

ي٣ِ  ِِ َٓ  .(ُ)"[ُِ]اٜنديد: ىجسا١ْ
بيده،   ككيف يقدر قدر دار غرسها اهلل" :قاؿ ابن القيم 

ا ألحبابو، كمؤلىا من ر٘نتو ككرامتو كرضوانو، ككصف نعيمها بالفوز كجعلها مقرًّ 
رىا من كل عيب اٝنًن ُنذافًنه، كطه  العظيم، كملكها باٞنلك الكبًن، كأكدعها ٗنيع 

  كآفة كنقص.
 فإف سألت عن أرضها كتربتها، فهي اٞنسك كالزعفراف.

 كإف سألت عن سقفها فهو عرش الر٘نن.
 كإف سألت عن ببلطها، فهو اٞنسك األذفر.

                                                                                                                                                                    

لبنة من ذىب، كلبنة من فضة،  اٛننة )خلق اهلل )قاؿ:  سعيد: عن النيب =
)كحائط اٛننة لبنة من ذىب، كلبنة من فضة، كمبلطها اٞنسك كقاؿ ٟنا: ). كُب ركاية: (كمبلطها اٞنسك(

(: ّٕٗ/َُ. قاؿ اٟنيثمي )(قالت: قد أفلح اٞنؤمنوف، فقالت اٞنبلئكة: طوباؾ منزؿ اٞنلوؾ(تكلمي، ف
)إف )قاؿ:   "ركاه البزار مرفوعنا كموقوفنا، كالطربا٘ب ُب )األكسط(، إال أنو قاؿ: عن النيب 

ؿ ، كالباقي بنحوه، كرجاؿ اٞنوقوؼ رجا(اهلل خلق جنة عدف بيده، لبنة من ذىب، كلبنة من فضة(
 الصحيح، كأبو سعيد ال يقوؿ ىذا إال بتوقيف".

 (.َّ -ِٗ( بتصرؼ عن )صفة اٛننة( )ص:ُ)
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 كإف سألت عن حصبائها، فهو اللؤلؤ كاٛنوىر.
 كإف سألت عن بنائها، فلبنة من فضة، كلبنة من ذىب.

كإف سألت عن أشجارىا، فما فيها شجرة ًإال كساقها من ذىب كفضة، ال من 
 اٜنطب كاٝنشب.

 لٌن من الزبد، كأحلى من العسل.أ ،كإف سألت عن ٖنرىا، فأمثاؿ القبلؿ
 كإف سألت عن كرقها، فأحسن ما يكوف من رقائق اٜنلل.

ج٫َْاحمسكإف سألت عن أهنارىا، فأهنار 
َ
٦ٍ َوأ ـِ ٩ُ٥ُْٓ ٦ْ٤ِ ٤َاٍء َدْْيِ آ ٌَ  ْ َْٖيٍّ ٌر ٦ِْ٤ ١َََبٍ ل٣َْ َحخَ

َف٠ٍ ُمَهِفًّ  َْ ج٫َْاٌر ٦ْ٤ِ 
َ
ارِبنَِي َوأ ةٍ ل٢ِلٍّ ج٫َْاٌر ٦ْ٤ِ ََخٍْؽ ََّلٍّ

َ
 [.ُٓ]١نمد: ىجسَوأ

وَن حمس فاكهةكإف سألت عن طعامهم، فػ ُ ا َحَخَغْيٍّ ا يَْلَخ٬٫َُن  :1ِم٥ٍّ ْْيٍ م٥ٍِّ ٌَ َوَْل٣ِْ 
 .[ُِ -َِ]الواقعة: ىجس;1

 شراهبم، فالتسنيم، كالز٤نبيل كالكافور.كإف سألت عن 
 .كإف سألت عن آنيتهم فآنية الذىب كالفضة ُب صفاء القوارير

كليأتٌن  ،كإف سألت عن سعة أبواهبا فبٌن اٞنصراعٌن مسًنة أربعٌن من األعواـ
 عليو يـو كىو كظيظ من الزحاـ.

 عها.يسم كإف سألت عن تصفيق الرياح ألشجارىا، فإهنا تستفز بالطرب ٞنن
كإف سألت عن ظلها، ففيها شجرة كاحدة يسًن الراكب اجملد السريع ُب ظلها 

 مائة عاـ ال يقطعها.
كإف سألت عن سعتها، فأدٗب أىلها يسًن ُب ملكو كسرره كقصوره كبساتينو 

 مسًنة ألف عاـ.
كإف سألت عن خيامها كقباهبا، فاٝنيمة الواحدة من درة ٠نوفة، طوٟنا ستوف 

 اٝنياـ. من تلك ميبلن 
َؽٌف ٤َتْنِيٌٍّث ََتْؽِي حمسفهي  (ُ)كاف سألت عن عبلليها كجواسقها ُٕ َؽٌف ٦ْ٤ِ ٫َِْٛ٬َ٘ا  ُٕ

ج٫َْارُ 
َ
 .[َِ]الزمر: ىجس٦ْ٤ِ َُتْخ٫َِا اْْل

                                                             

 )اٛنوسق(: القصر. (ُ)
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كإف سألت عن ارتفاعها، فانظر إٔب الكوكب الطالع أك الغارب ُب األفق الذم 
 ال تكاد تنالو األبصار.

 اٜنرير كالذىب.كإف سألت عن لباس أىلها، فهو 
 لرتب.اكإف سألت عن فرشهم فبطائنها من استربؽ مفركشة ُب أعلى 

 كإف سألت عن كجوه أىلها كحسنهم، فعلى صورة القمر.
كإف سألت عن أسناهنم، فأبناء ثبلث كثبلثٌن، على صورة آدـ عليو السبلـ أيب 

 البشر.
منو ٚناع  كأعلى ،كإف سألت عن أٚناعهم، فغناء أزكاجهم من اٜنور العٌن

 .(ُ)"أصوات اٞنبلئكة كالنبيٌن، كأعلى منهما خطاب رب العاٞنٌن
 ذكر كلكن. الدنيا على اآلخرة أحواؿ من شيء يقاس ال أنو يعلم أف كينبغي

لعباده  اهلل  أعد ه كما اٞنرجو، النعيم على اٛننة كصفتها يدلل عن حملات
نعموف ُب اٛننة غاية النعيم الذم ال نعيم الدنيا، فيبلغ اٞن علىال يقاس  كأنو الصاٜنٌن،

ينقطع، ككماؿ السعادة. فبل يصلح القياس على نعيم الدنيا ال من حيث تركيب 
البدف، حيث ٫نتلف عن الدنيا ّنا يتبلءـ مع اٞننعم بو، كال من حيث ذات الن عيم. 

أعددت لعبادي الصالحين، ما ًل ُب اٜنديث القدسي: )) كىذا معىن قوؿ اهلل 
ما ُأْطِلْعُتْم عليو،  ًل خطر على قلب بشر ذخًرا بَػْلوَ رأت، وًل أذف سمعت، و  عين

٬ُ٢٥َْٓنَ حمس :ثم قرأ ْخنُيٍ َسَؾاءً ة٥َِا ََك٬ُ٧ا َح
َ
ِ أ ة ْعِِفَ ل٣ْ٫َُ ٦ِْ٤ ُٛؽٍّ

ُ
ٌْٙؿ ٤َا أ ٣َُ٢ْٓ َج  ىجسَ٘اَل َت

 .(ِ)[ُٕ]السجدة:
منو. أما ما ُب فما ٫نطر ببالك فإف األمر ُب ذاتو كحقيقتو خبلؼ ذلك، كأرفع 

الدنيا من حملاًت نعيمو آ٘بٍّ فهو ييقرِّب ذلك؛ ليكوف متقببلن من حيث اإلمكاف، كإف 
 اختلف ُب حقيقتو عما ُب الدنيا.

                                                             

 (، بتصرؼ يسًن.ٖٕٓ -َِٖحادم األركاح إٔب ببلد األفراح )ص: (ُ)
أم: دعوا ما أطلعتم عليو من نعيم  ()بلو ما أطلعتم عليو()[. ِِْٖ[، مسلم ]َْٖٕصحيح البخارم ]( ِ)

 اٛننة كعرفتموه من لذاهتا؛ فإنو سهل يسًن ُب جانب ما اد خرتو لكم.
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كاإلنسافي ُب الدنيا من حيث اٝنلق مرك به من كثًنو من الصِّفات ال ي ىي على 
ازعي الش ر، كالعقيدةي تيوجِّو اإلنسافى طرُب نقيضو بٌن اٝنًن كالش ر، تتجاذبيوي نوازعي اٝنًن كنو 

إٔب اٞنيوؿ اٝنًنة، كالشيطاف يزِّيني لو الش هوات، كيغريو بنعيمو آ٘بٍّ سرعاف ما ينقضي، 
كتبقى آثاره، فمن يتبعي خطوات الشيطاف فليس لو من اٞنلذات إال  ما حصل لو ُب 

اء ما قدمت يداه. أما ُب الدنيا على قل تو كتكديره باٞننغصات، ٍب ٩نين بعد ذلك جز 
اٛننة فيختلف اٜناؿ من حيث اٝنلق ّنا يتبلءـ مع سعادة باقية ال تشوهبا نوازع الشر،  

ج٫َْارُ حمس: كما قاؿ اهلل 
َ
٠ٍِّٕ ََتْؽِي ٦ْ٤ِ َُتْخ٣ُِ٫ِ اْْل  ىجسَو٧َؾَْخ٨َا ٤َا ِِف ُنُػورِ٪٣ِْ ٦ْ٤ِ 

ادُْع٬ُ٢َ٪ا بَِفاَلٍم  ?3وَُخُي٬ٍن  إِنٍّ ال٥ُْخٍّٜنَِي ِِف َس٨ٍّاٍت حمس :كقاؿ  [،ّْ]األعراؼ:
اة٢ِنَِي  @3آ٨٤ِنَِي  َٜ ٍر ٤َُخ ٠ٍِّٕ إِْع٬َا٧ًا لََعَ ُْسُ ٣ْ٫ُ ذِي٫َا  3Aَو٧َؾَْخ٨َا ٤َا ِِف ُنُػورِ٪٣ِْ ٦ْ٤ِ  ََل َح٥َفَّ

 [.ْٖ -ْٓ]اٜنجر: ىجس٧3Bََهٌب َو٤َا ُ٪٣ْ ٫َْ٨٤ِا ة٥ُِْغؽَِسنَي 
أوؿ )): ؿ اهلل قاؿ: قاؿ رسو  كُب اٜنديث: عن أيب ىريرة 

زمرة تَِلُج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، ًل يَػْبُصُقوَف فيها، وًل 
َيْمَتِخُطوف، وًل يَػتَػَغوَُّطوف، آنيتهم فيها الذىب، أمشاطهم من الذىب والفضة، 
وَمَجاِمُرُىُم األَُلوَّة، َوَرْشُحُهُم الِمْسك، ولكل واحد منهم زوجتاف، يُػَرى ُمخُّ 

وِقِهَما من وراء اللحم من الحسن، ًل اختالؼ بينهم وًل تباغض، قلوبهم قلب سُ 
 .(ُ)((واحد، يسبّْحوف اهلل بكرة وعشًيا

عباده اٞنتقٌن بسعادة كاملة، كتتحقق ىذه السعادة لكلٍّ من  كقد كعد اهلل 
 الذكر كاألنثى بالتساكم. أما الكيفية فيقصر ُب ذلك على ما كرد ُب النص، كيبقى ُب

ما طوم ذكره، كال شك أف ذلك من الغيب. فهناؾ ما ىو  علم اهلل 
مسكوت عنو، كال سيما بالنسبة لؤلنثى؛ ألهنا مكر مة ُب اٝنطاب ّنا يتبلءـ مع حاٟنا 

                                                             

ٗنع ٠نمرة، كىي اٞنبخرة ٚنيت  (:)٠نامرىم()[. ِّْٖ[، ك٥نوه ُب )مسلم( ]ِّْٓ( صحيح البخارم ]ُ)
العود اٟنندم الذم  (:)األلوة()بذلك؛ ألهنا يوضع فيها اٛنمر؛ ليفوح بو ما يوضع فيها من البخور. 

ما داخل العظم من الساؽ.  ()مخ سوقها()عرقهم كاٞنسك ُب طيب رائحتو.  (:)رشحهم() يتبخر بو.
 أم: كقلب رجل كاحد. كال تكليف ُب اٛننة، كلكن أىلها يلهموف التسبيح كالذكر. ()قلب كاحد()
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من العف ة كاٜنياء كالسرت. فمهما تكلم اٞنتكلموف فقد جانبوا الصواب؛ ألف األمر 
 ،كالنعيم متحققة بوعد من اٝنالق غييب، كتبقى الغاية، كىي كماؿ السعادة 

فما ذكر كراء ذلك فإ٧نا ىو تسور على الغيب، كحكم على أمر ٓب تتضح معاٞنو، 
أعددت لعبادي كخفي منو ما خفي. كقد اختصر اٜنديث القدسي السابق ذلك: ))

 ((.الصالحين، ما ًل عين رأت، وًل أذف سمعت، وًل خطر على قلب بشر
قاصد الشريفة كالغايات النبيلة، ك٥نن بالنسبة للغيبيات إ٧نا كالقرآف إ٧نا يعىن باٞن

نقرأ النقل بالعقل لكن ضمن ضوابط فهم النصوص من حيث عدـ اٝنركج عن حدكد 
 اللغة أك التفسًن فما دامت اٞنقاصد متحققة فكفى.

أما اٝنوض فيما كراء ذلك فبل يثمر؛ ألنا ٓب ٥نط علمنا ّنقومات السعادة ُب 
ىو مطوم  أعظم ُب حقيقتو ٣نا لو حٍت بو النُّصوص من الوصف،  اآلخرة، فما

 كالنصوص تقرب ذلك كُب الوقت نفسو تذكر أنو فوؽ كل تصور.
أعظم كأٚنى ٣نا يتصور، كىو ٪نقق ٟنا  -مثبلن - فبل شك أف ما ىو معد  للمرأة

ية ال ي من السعادة ما تصبو إليو كامبلن غًن منقوص ّنا يتبلءـ مع حاٟنا. ىذه الغا
 تطلب بالنسبة للذكر كاألنثى.

٬َن حمس :يقوؿ اهلل  ُٜ ِي٦َ َحخٍّ اُر اْْلِعَؽةُ َعْْيٌ لَِّلٍّ جَْيا إَِلٍّ ١ٌَِٓب َول٬ٌ٫َْ َولَْلٍّ َو٤َا اْْلََياةُ الَّ
٬ُ٢ِْٜٓنَ  َ٘اَل َت

َ
يفيد ّنقابلتو أف نعيم اآلخرة  ىذا خرب مؤكد ببلـ القسم،" [.ِّ]األنعاـ: ىجسأ

ا يعبث بو العابثوف، أك يتشاغلوف كيتسلوف بو عن األكدار ا كٟنون نيا لعبن ليس كنعيم الد
، بل ىو ٣نا يقصده العاقل لفوائده كمنافعو الثابتة الدائمة  .(ُ)"كاٟنمـو

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب سعيد اٝندرمكُب )الصحيحٌن(: 
: (( إف اهلل  :يقوؿ ألىل الجنة: يا أىل الجنة؟ فيقولوف

نا وسعديك، فيقوؿ: ىل رضيتم؟ فيقولوف: وما لنا ًل نرضى وقد أعطيتنا لبيك رب
ا من خلقك، فيقوؿ: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب، ما لم تعط أحدً 

                                                             

 (.َّْ/ٕتفسًن اٞننار  ) (ُ)
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وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقوؿ: ُأِحلُّ عليكم رضواني، فال َأْسَخُط عليكم 
 .(ُ)((ابعده أبدً 

ُ ال٥ُْ حمس :كيقوؿ اهلل  َػ اَّللٍّ َْ ج٫َْاُر َو
َ
ْؤ٨٤ِنَِي َوال٥ُْْؤ٨٤َِاِت َس٨ٍّاٍت ََتْؽِي ٦ْ٤ِ َُتْخ٫َِا اْْل

٬ُْز  َٙ َٝ ُ٪٬َ ا١ْ ِ ْزََبُ ذَل
َ
ِ أ ْػٍن َورِْى٬َاٌن ٦َ٤ِ اَّللٍّ َْ ّيَِتًث ِِف َس٨ٍّاِت  ٌَ َعاِلِي٦َ ذِي٫َا َوَمَفاِز٦َ 

ي٣ُ  ِِ َٓ  [.ِٕ]التوبة: ىجسا١ْ
ي٣ُ حمس  :فقولو  ِِ َٓ ٬ُْز ا١ْ َٙ َٝ ُ٪٬َ ا١ْ ِ ا دكف ما يعده الناس فوزن " [.ِٕ]التوبة: ىجسَذل

ىا كتنغًُّصها كتكدُّ  ؛من حظوظ الدنيا رًىا ليست فإهنا مع قطع النظر عن فنائها كتغًنُّ
قاؿ رسوؿ اهلل  .(ِ)بالنسبة إٔب أدٗب شيءو من نعيم اآلخرة ّنثابة جناًح البعوض

: ((نيا تزف عند اهلل جناح بعوضة ما َسَقى الك افَر منها لو كانِت الدُّ
  .(ّ)((شربة ماء

نيا على  كقاؿ اهلل  ُب بياف حاؿ كثًنو من الن اس الذين يقدِّموفى اٜنياةى الدُّ
: على ما فيو نفعهم كصبلحهم ُب معاشهم كمعادىماآلخرة، كيؤثركفى متاعها العاجل 

جْيَا حمس بََْق  16ة٠َْ حُْؤذُِؽوَن اْْلََياةَ الَّ
َ
أم: ثواب " [،ُٕ-ُٔ]األعلى: ىجس17َواْْلِعَؽةُ َعْْيٌ َوأ

ُب الدار اآلخرة خًن من الدنيا كأبقى، فإف الدنيا دنية فانية، كاآلخرة شريفة   اهلل
ا، كيرتؾ باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفىن على ما يبقى، كيهتم ّنا يزكؿ عنو قريبن 

  .(ْ)"االىتماـ بدار البقاء كاٝنلد؟!
لوبة لنفسها فهي إ٧نا تذـ إذا كإذا كانت اللذة مط" :كقاؿ ابن القيم 
كٓنمد إذا أعانت على اللذة الدائمة  ،ا منهاأك منعت لذة خًنن  ،أعقبت أٞنا أعظم منها

كىي لذة الدار اآلخرة كنعيمها الذم ىو أفضل نعيم كأجلو كما قاؿ اهلل  ،اٞنستقرة
: ْسَؽ ال٥ُْْطِفننَِي حمس

َ
ُّ أ ِ َعْْيٌ  56َوََل ٧ُِيي ْسُؽ اْْلِعَؽة

َ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا َوََك٬ُ٧ا  َوَْل لَِّلٍّ

٬َن  ُٜ جَْيا َضَف٨ٌَث حمس :كقاؿ  [،ٕٓ-ٔٓ]يوسف: ىجس57َحخٍّ ْضَف٬٨ُا ِِف َ٪ِؼهِ الَّ
َ
ِي٦َ أ لَِّلٍّ

                                                             

 [.ِِٖٗ[، مسلم ]ُٖٕٓ، ْٗٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ِّٕ/ٓ(، ركح اٞنعا٘ب )ْٖ/ْسعود )( انظر: تفسًن أيب الِ)
 (.ِّٓ/ّ[ كصححو، كأبو نعيم ُب )اٜنلية( )َِِّ( أخرجو الرتمذم ]ّ)
 (.ِّٖ/ٖ( تفسًن ابن كثًن )ْ)
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٣َْٓ َداُر ال٥ُْخٍّٜنِيَ  ِ ِ َعْْيٌ َونَل اُر اْْلِعَؽة ة٠َْ حُْؤذُِؽوَن حمس :كقاؿ  [،َّ]النحل: ىجسَوَلَ
جْيَا  بََْق  َواْْلِعَؽةُ  16اْْلََياةَ الَّ

َ
ِإَونٍّ حمس :كقاؿ  [،ُٕ-ُٔ]األعلى: ىجس17َعْْيٌ َوأ

٬٥َُ٢ْٓنَ  اَر اْْلِعَؽةَ لََِهَ اْْلََي٬َاُن ل٬َْ ََك٬ُ٧ا َح كقاؿ العارفوف بتفاكت ما  [،ْٔ]العنكبوت: ىجسالٍّ
جْيَا حمس: بٌن األمرين لفرعوف ِ اْْلَيَاةَ الَّ َِض َ٪ِؼه ْٜ ٧َْج َٛاٍض إِج٥ٍَّا َت

َ
٧ٍّا آ٨٤ٍَّا إِ  72َ٘اِْٛو ٤َا أ

بََْق 
َ
ُ َعْْيٌ َوأ ْطؽِ َواَّللٍّ ٢َي٩ِْ ٦َ٤ِ الّفِ َْ ْزؽَْ٪َخ٨َا 

َ
ايَا٧َا َو٤َا أ ٍَ َِْٖٙؽ نَلَا َع -ِٕ]طو: ىجس73ةَِؽب٨َِّا َِلَ

كجعل اللذة كلها بأسرىا فيها كما  ،إ٧نا خلق اٝنلق لدار القرار كاهلل  [.ّٕ
ُٙ حمس :قاؿ اهلل  جْ

َ
ْخنُيُ َوذِي٫َا ٤َا تَْلَخ٫ِي٩ِ اْْل

َ
كقاؿ  [،ُٕ]الزخرؼ: ىجسُؿ َوحَََّلَّ اْْل

: ْخنُيٍ حمس
َ
ِ أ ة ْعِِفَ ل٣ْ٫َُ ٦ِْ٤ ُٛؽٍّ

ُ
ٌْٙؿ ٤َا أ ٣َُ٢ْٓ َج كقاؿ النيب  [.ُٕ]السجدة: ىجسَ٘اَل تَ

: (( يقوؿ اهلل:  ،أعددت لعبادي الصالحين ما ًل عين رأت
ا اطلعتم غًن م :أم ،بلو ما اطلعتم ،(ُ)((وًل أذف سمعت، وًل خطر على قلب بشر

٬ُِٓن حمس :كىذا ىو الذم قصده الناصح لقومو الشفيق عليهم حيث قاؿ ،عليو يَا ٬َِْٛم احٍّتِ
بِي٠َ الؽٍَّكادِ  ـَ ْ٪ِػُك٣ْ 

َ
َؽارِ  38أ َٜ جَْيا ٤ََخاٌع ِإَونٍّ اْْلِعَؽةَ ِهَ َداُر ا١ْ ِ اْْلََياةُ الَّ يَا ٬َِْٛم إِج٥ٍَّا َ٪ِؼه

كاآلخرة ىي اٞنستقر  ،ا متاع يتمتع هبا إٔب غًنىافأخربىم أف الدني [ّٗ-ّٖ]غافر: ىجس39
 .(ِ)"كالغاية

كتفيد النصوص أف ىناؾ من اللذات ما يفوؽ بعضها اآلخر، كأف العطاءى 
األكرب، كالنعيمى األعظم الذم يتضاءىؿي أمامىو كلُّ نعيمو ىو الن ظري إٔب كجًو اهلل الكرٙب؛ 

فنظر إٔب القمر ليلة  يب قاؿ:  كن ا عند الن فعن جرير بن عبد اهلل 
إنكم ستروف ربكم، كما تروف ىذا القمر، ًل تضاموف في فقاؿ: )) -يعين البدر-

. كىذا العطاء للذكر كاألنثى على التساكم، كىو فوؽ كل عطاء. فاٞنعايًن (ّ)((رؤيتو
ُب اآلخرة ٢نتلفة عنها ُب الدنيا، كاٜنكم على الشيء فرع تصوره، كال ٧نلك تصورنا  

 عن أحواؿ اآلخرة، فبل ٠ناؿ للعقل إال فيما ىو مذكور من النصوص. أما ما كامبلن 

                                                             

 [.ِِْٖ[، مسلم ]ْٖٕٗ، َْٖٕ، ْٕٕٗ، ِّْْ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُٕٓ -ُٔٓ( ركضة احملبٌن كنزىة اٞنشتاقٌن )ص:ِ)
 [.ّّٔ، مسلم ][ّْْٕ، ْٓٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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ىو مطوم  أك مسكوت عنو فإف  اٝنوض فيو تسوُّره على ضوابط التفسًن كاللغة 
 كالقواعد العامة كىو من اٝنوض ُب الغيبيات ال ي ال يستقل العقل ّنعرفتها.

إذا ))قاؿ:  عن النيب   عن صهيب :كُب )صحيح مسلم(
ا أزيدكم؟ فيقولوف: : تريدوف شيئً دخل أىل الجنة الجنة، قاؿ: يقوؿ اهلل 

ار؟ قاؿ: فيكشف الحجاب، ألم تُػبَػيّْْض وجوىنا؟ ألم ُتْدِخْلَنا الجنة، وتُػَنجَّْنا من النَّ 
، حدثنا أبو بكر بن أيب ((فما ُأْعُطوا شيئا َأَحبَّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل

ٍب تبل ىذه  :كزاد .يزيد بن ىاركف، عن ٘ناد بن سلمة، هبذا اإلسنادشيبة، حدثنا 
ْضَف٬٨ُا اْْلُْفَّن َوزِيَاَدةٌ حمساآلية: 

َ
ِي٦َ أ  .(ُ)[ِٔ]يونس: ىجسلَِّلٍّ

صبلة، فأكجز أنو صل ى   عمار بن ياسركمن أفضل الدعاء ما جاء 
: لقد خففت أك أكجزت الصبلة، فقاؿ: أما على  ذلك، فقد فيها، فقاؿ لو بعض القـو

فلما قاـ تبعو رجل من  ،دعوت فيها بدعوات ٚنعتهن من رسوؿ اهلل 
 : القـو ىو أيب غًن أنو كىن عن نفسو، فسألو عن الدعاء، ٍب جاء فأخرب بو القـو

ا لي، اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرً ))
ألك خشيتك في الغيب والشهادة، ا لي، اللهم وأسوتوفني إذا علمت الوفاة خيرً 

وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، 
ا ًل ينفد، وأسألك قرة عين ًل تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك نعيمً 

وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوؽ إلى 
وًل فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة اإليماف، واجعلنا  لقائك في غير ضراء مضرة،

  .(ِ)((ىداة مهتدين

                                                             

 [.ُُٖ( صحيح مسلم ]ُ)
[، كالبزار ِٕٔ[، كابن أيب عاصم ُب )اآلحاد كاٞنثا٘ب( ]ُِّٖٓ[، كأ٘ند ]ِْْ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ِ)

[، كاٜناكم ِْٔ[، كالطربا٘ب ُب )الدعاء( ]ُُٕٗ[، كابن حباف ]َُّٓ[،  كالنسائي ]ُِّٗ]
[، كالبيهقي ُب )الدعوات الكبًن(  ُّٕٖاـ ][، كقاؿ: "صحيح اإلسناد". كأخرجو أيضنا: ٕنُِّٗ]
[ُِٓ.] 
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قيد النظر باللذة، ألف النظر إٔب اهلل تعأب إما نظر ىيبة " :قاؿ الطييب 
ليؤذف بأف اٞنطلوب  ؛كجبلؿ ُب عرصات القيامة، كإما نظر لطف كٗناؿ ُب اٛننة

 .(ُ)"ىذا
رة كأجلو كأعبله على اإلطبلؽ ىو ف أفضل نعيم اآلخ"إ :كقاؿ ابن القيم 

 عن صهيب :(صحيح مسلم) ُبالنظر إٔب كجو الرب جل جبللو، كٚناع خطابو، كما 
  عن النيب  :إذا دخل أىل الجنة الجنة، قاؿ: يقوؿ اهلل ))قاؿ
 ًا أزيدكم؟ فيقولوف: ألم تبيض وجوىنا؟ ألم تدخلنا الجنة، : تريدوف شيئ

ا أحب إليهم من النظر الحجاب، فما أعطوا شيئً  وتنجنا من النار؟ قاؿ: فيكشف
أهنم مع كماؿ تنعمهم ّنا أعطاىم رهبم   فبٌن النيب. (ِ)((إلى ربهم 

ألف  ؛ا أحب إليهم من النظر إليو، كإ٧نا كاف ذلك أحب إليهماٛننة، ٓب يعطهم شيئن  ُب
صل ٟنم من ما ٪نصل ٟنم بو من اللذة كالنعيم كالفرح كالسركر كقرة العٌن فوؽ ما ٪ن

التمتع باألكل كالشرب كاٜنور العٌن، كال نسبة بٌن اللذتٌن كالنعيمٌن البتة. كٟنذا قاؿ 
ُث٣ٍّ إِج٣ْ٫ٍُّ  15ّلََكٍّ إِج٣ْ٫ٍُّ َخ٦ْ َرب٣ِْ٫ِّ ي٤َْ٬َهٍِؼ ل٥ََْطُش٬ب٬َُن حمس سبحانو كتعأب َب حق الكفار:

العذاب: عذاب النار،  يفجمع عليهم نوع [.ُٔ-ُٓ]اٞنطففٌن: ىجس16لََهال٬ُ اْْلَِطي٣ِ 
 ُبكما ٗنع ألكليائو نوعى النعيم: نعيم التمتع ّنا   ،كعذاب اٜنجاب عنو 

ىذه السورة فقاؿ  ُبىذه األنواع األربعة  اٛننة. كنعيم التمتع برؤيتو، كذكر 
ةَْؽاَر ١َِِف ٧َِٓيٍم حمس حق األبرار: ُب

َ
ُؽوَن  >1إِنٍّ اْْل ُِ ِٝ َح٨ْ ِ َران

َ
ْٓؽِ  =1لََعَ اْْل ُف ِِف وُُس٬٪٣ْ٫ِِ تَ

ِي٣ِ  ةَ انلٍّٓ ٍٚ َُمُْخ٬ٍم  <٧1ََّْضَ ٬َْن ٦ِْ٤ رَِضي َٜ َٝ ٢َْ٘يَت٨ََاَِ٘ؿ  ?1يُْف ِ ٌٝ َوَِف َذل ِعَخا٩ُ٤ُ ِمْف
ب٬َُن  1Aَومَِؾاُس٩ُ ٦ْ٤ِ تَْفنِيٍم  @1ال٥َُْخ٨َاُِ٘ف٬َن  ؽٍّ َٜ  -ِِ]اٞنطففٌن: ىجس1Bَخي٨ًْا يَْْشَُب ة٫َِا ال٥ُْ

ِٖ.] 

                                                             

كانظر: مرقاة اٞنفاتيح (، ُّّٗ/ٔشرح الطييب على مشكاة اٞنصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( ) (ُ)
 (.ُْٔ/ِ(، فيض القدير )ُّٕٓ/ٓ)

 [.ُُٖ( صحيح مسلم ]ِ)
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ة من قاؿ: ينظركف إٔب أعدائهم يعذبوف، أك ينظركف إٔب كلقد ىضم معىن اآلي
قصورىم كبساتينهم، أك ينظر بعضهم إٔب بعض، ككل ىذا عدكؿ عن اٞنقصود إٔب 
غًنه، كإ٧نا اٞنعىن ينظركف إٔب كجو رهبم، ضد حاؿ الكفار الذين ىم عن رهبم 

 [.ُٔ]اٞنطففٌن: ىجسُث٣ٍّ إِج٣ْ٫ٍُّ لََهال٬ُ اْْلَِطي٣ِ حمس حملجوبوف.
الدنيا كسخركا بو  ُبأعدائهم  ُبما قالو الكفار  أمل كيف قابل كت

منهم، بضده َب القيامة، فإف الكفار كانوا إذا مر هبم اٞنؤمنوف يتغامزكف كيضحكوف 
وُْ٪٣ْ َٛال٬ُا إِنٍّ ٪ُؤَلءِ لََيا٬َّ١نَ حمسمنهم: 

َ
َ٘اَْل٬ََْم حمس :فقاؿ ، [ِّ]اٞنطففٌن: ىجسِإَوَذا َرأ
ِي٦َ آ٬٨ُ٤َا ٦٤َِ  ٬نَ  اَّلٍّ ُٟ ارِ يَْيَط ٍّٙ ُٟ مقابلة لتغامزىم كضحكهم منهم،  [ّْ]اٞنطففٌن:  ىجسا١ْ

ٍب قاؿ: فأطلق النظر، كٓب يقيده ّننظور دكف منظور، كأعلى ما نظركا إليو كأجلو 
كالنظر إليو أجل أنواع النظر كأفضلها، كىو أعلى مراتب  .كأعظمو ىو اهلل 

فالنظر إٔب الرب  [.ِّ]اٞنطففٌن: ىجسءِ لََيا٬َّ١نَ إِنٍّ َ٪ُؤََل حمس اٟنداية، فقابل بذلك قوٟنم:
  ،مراد من ىذين اٞنوضعٌن كال بد، إما ِنصوصو، كإما بالعمـو كاإلطبلؽ

 ا.ا أك عمومن كمن تأمل السياؽ ٓب ٩ند اآليتٌن ٓنتمبلف غًن إرادة ذلك، خصوصن 
عرفتو أف لذة النظر إٔب كجو اهلل يـو القيامة تابعة للتلذذ ّن ُب) فصل:ٍب قاؿ: 

اٛننة إٔب نعيم النظر إٔب كجو األعلى  ككما أنو ال نسبة لنعيم ما ُب( الدنيا ك١نبتو ُب
،  فبل نسبة لنعيم الدنيا إٔب نعيم ١نبتو كمعرفتو كالشوؽ إليو كاألنس بو، بل

فإف اللذة تتبع الشعور كاحملبة.  ؛تابعة ٞنعرفتهم بو ك١نبتهم لو لذة النظر إليو 
ب أعرؼ باحملبوب، كأشد ١نبة لو كاف التذاذه بقربو كرؤيتو ككصولو إليو فكلما كاف احمل

 .(ُ)"أعظم
ٍء حمس :ُب بياف ما يستفاد من قوؿ اهلل   قاؿ ابن القيم  ِإَوْن ٦ِْ٤ ََشْ

كىو أف يطلب  ،متضمن لكنز من الكنوزقاؿ: "إنو  [.ُِ]اٜنجر: ىجسإَِلٍّ ٨َِْْػ٧َا َعَؾان٩ُ٨ُِ 
كأف طلبو من  ،كمفاتيح تلك اٝنزائن بيديو ،عنده خزائنوكل شيء ال يطلب إال ٣نن 

َٝ ال٨٥ُْْخَََه حمس : كقولو .غًنه طلب ٣نن ليس عنده كال يقدر عليو ِ نٍّ إََِل َربّ
َ
 ىجسَوأ

                                                             

 (. بتصرؼ.ّّ-ِّ( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )ص:ُ)
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كىو أف كل مراد إف ٓب يرد ألجلو كيتصل بو كإال فهو  ،متضمن لكنز عظيم [ِْ]النجم:
نتهى إال إٔب الذم انتهت إليو األمور  كليس اٞن ،فإنو ليس إليو اٞننتهى ،مضمحل منقطع

ككل ١نبوب  ،فهو غاية كل مطلوب ،فانتهت إٔب خلقو كمشيئتو كحكمتو كعلمو ،كلها
ككل  ،ككل عمل ال يراد ألجلو فهو ضائع كباطل ،ال ٪نب ألجلو فمحبتو عناء كعذاب

 فاجتمع ما يراد منو كلو ُب ،قلب ال يصل إليو فهو شقي ١نجوب عن سعادتو كفبلحو
٨َِْْػ٧َا َعَؾان٩٨ُُِ حمس: قولو  ٍء إَِلٍّ   :كاجتمع ما يراد لو كلو ُب قولو  ،ىجسِإَوْن ٦ْ٤ِ ََشْ

َٝ ال٨٥ُْْخَََه حمس ِ نٍّ إََِل َربّ
َ
كليس دكنو غاية إليها  ،غاية تطلب فليس كراءه  ،ىجسَوأ

 .اٞننتهى
 كال يطمئن كىو أف القلب ال يستقرُّ  ،عظيم من أسرار التوحيد ر  كٓنت ىذا سً 

كليس اٞنراد احملبوب  ،ككل ما سواه ٣نا ٪نب كيراد فمراد لغًنه ،كيسكن إال بالوصوؿ إليو
كما يستحيل أف   ،كيستحيل أف يكوف اٞننتهى إٔب اثنٌن ،لذاتو إال كاحد إليو اٞننتهى

فمن كاف انتهاء ١نبتو كرغبتو كإرادتو كطاعتو إٔب  ،يكوف ابتداء اٞنخلوقات من اثنٌن
كمن كاف انتهاء ١نبتو  ،كفارقو أحوج ما كاف إليو ،كزاؿ عنو ،لكغًنه بطل عليو ذ

 .ظفر بنعمو كلذتو كهبجتو كسعادتو أبد اآلباد اهلل كرغبتو كرىبتو كطلبو ىو 
بل مضطر  ،فهو ١نتاج ،كأحكاـ النوازؿ ،العبد دائما متقلب بٌن أحكاـ األكامر

قدر قيامو باألكامر ٪نصل لو  كعلى ،كإٔب اللطف عند النوازؿ ،إٔب العوف عند األكامر
 .(ُ)"ا نالو اللطفا كباطنن فإف كمل القياـ باألكامر ظاىرن  ،من اللطف عند النوازؿ

فإذا تبٌن لك ذلك علمتى أف اٛننة ىي الغاية اٞنرجوة لكلِّ من عمل صاٜننا من 
ار كما يوصل ذكر أك أنثى، فإذا ٓنق قى العبدي بذلك أحب  اٛنن ة كما يوصل إليها، ككره الن  

ْنَطاُب اْْل٨ٍَّثِ ُ٪٣ُ حمس :إليها، قاؿ اهلل 
َ
ْنَطاُب اْْل٨ٍَّثِ أ

َ
ْنَطاُب انلٍّارِ َوأ

َ
ََل يَْفخ٬َِي أ

انُِؾونَ  َٙ  [.َِ]اٜنشر: ىجسا١ْ
                                   

 

 
                                                             

 (.َِِالبن القيم )ص:( الفوائد، ُ)
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أف ٩نعل أعمارنا عامرة بالعمل الصاّب كالقرب، كأف يفرج  أسأؿ اهلل 
كالكرب، كأف ٩نعل أعمالنا خالصة لوجهو الكرٙب، كأف ينفعنا هبا يـو ال  عنا اٟنمـو

 ،كحب من ٪نبو ،أف يرزقنا حبوينفع ماؿ كال بنٌن، إال من أتى اهلل بقلب سليم،  ك 
 .،.كحب العمل الذم يقربنا إليو، كأف يرزقنا حسن العبادة كمتابعة النيب 

 لن ظر إٔب كجهو الكرٙب آمٌن..آمٌن..كالفوز اٛننة، كجوار أرحم الر٘نٌن، كلذ ه ا
 وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد وعلى آلو وأصحابو.
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 إجماؿ فضائل المحبة المحمودة وآثارىا:
نفسي، فهي ال ي ٓنرؾ احملبة النافعة كاحملمودة من كسائل االقتناع كالرضا ال – ُ

 القلب كالعاطفة، كىي من ١نفزات االتباع، بل ىي أٚناىا. 
 على اإلبداع الفكرم كالثقاُب كاألديب.  اٜنبُّ النافع كاحملمود ١نفِّزه  – ِ
١نفِّزه على البذؿ كالعطاء، كاإليثار، كالعمل كاإلنتاج؛ ألنو ٪نشد طاقات   - ّ

 احملبِّ ُب خدمة احملبوب.
 زه على الصِّدؽ ُب القوؿ كالت عامل.١نفِّ   - ْ
 ١نفِّزه على إخبلص النية، كاجتناب الرياء كالعجب كاالفتخار كاٞننِّ. - ٓ
 ١نفِّزه على الت عاكف كالوفاء، كاجتناب الغدر. - ٔ
 ١نفِّزه على حفظ األمانة كصيانتها. - ٕ
 ١نفِّزه على الصرب كٓنمل مشكبلت اٜنياة. - ٖ
 على العفة كعز ة النفس. اٜنبُّ ١نفِّزه  - ٗ

َُ - .  إف اٜنب النافع كاحملمود يعود احملب على اإلحساف مهما أّب  الفقري
 ١نفِّزه على التفاعل مع اآلخرين، كالتعاكف على الرب كالتقول.  - ُُ
 ١نفِّزه على اٞنودة ُب الصداقة. - ُِ
 ١نفِّزه على القناعة كالرضا.  - ُّ
 وب نفسو، فيسرت عيوب غًنه.طالب الفضيلة يعرؼ عي - ُْ
اٜنبُّ اٞننبثق من العقيدة ال يعرؼ الشر، كال يسعى إال  لتحقيق السعادة  - ُٓ
 لآلخرين.
اٜنب النافع كاحملمود يعمل على تدعيم القيم البشرية، كيقوم الرابطة مع  – ُٔ
 اآلخرين.

 اٜنب النافع كاحملمود يليب أٚنى احتياجات النفس البشرية. - ُٕ
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إف البػيٍعدى الديين يضفي على احملبة التوازف بٌن مقتضيات العاطفة كبٌن  -ُٖ
مقتضيات العقل كالشرع من حيث النظر إٔب مآالت اٜنكم، كما ٪نقق اٞنصلحة ُب 

 العاجل كاآلجل.      

إف اٜنب النافع كاحملمود يعين التبلحم كالتعاضد كالقوة؛ فإف احملب ٫نجل  -ُٗ
ِ حمس :تصرؼ اٛنبناء. قاؿ اهلل  أف يتصرؼ ُب حضرة ١نبوبو َواْخَخِه٬٥ُا ِِبَت٠ِْ اَّللٍّ

َٗ بنَْيَ ٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ  ٍّ١
َ
َػاًء َ٘أ ْْ َ

٨ُْخ٣ْ أ ُٞ ٢َيُْس٣ْ إِذْ  َْ  ِ ٥ََْٓج اَّللٍّ ِ ُؽوا ٧ ُٞ ؽ٬ٍُّٛا َواذْ َٙ ا َوََل َت ًٓ ََجِي
٥َْٓخ٩ِِ إِْع٬َا٧ًا ِ ْنتَْطخ٣ُْ ة٨ِ

َ
َل٬ُ٢ا َوََل تَ حمس :كقاؿ اهلل  [،َُّ]آؿ عمراف: ىجسَ٘أ ْٙ ٬ا َذَخ ُْ ٨َاَز

اح٬ُ٢َِن ِِف حمس :كقاؿ  [،ْٔ]األنفاؿ: ىجسَوحَْؼَ٪َب رِيُطُس٣ْ  َٜ ِي٦َ ُح َ ُُيِبَّ اَّلٍّ إِنٍّ اَّللٍّ
ج٣ْ٫ٍُّ ةُنَْياٌن َمؽُْن٬ٌص 

َ
أ َٞ ا  ًّٙ بِي٩ِ٢ِ َن فدؿ على أف التآلف كاحملبة من أعظم  [،ْ]الصف: ىجسـَ

 الضعف.كاالختبلؼ من أسباب   أسباب القوة، كأف التفرؽ
يسمو بالغرائز، كيطهر الركح، كىو غذاء القلب  النافع كاحملمودإف اٜنب  - َِ

 كهبجة اٜنياة.
 على كماؿ األدب، كٗناؿ األخبلؽ. ١نفِّزه  - ُِ
  خًن أ٧نوذج تطبيقي لؤلخبلؽ الفاضلة. إف  النيب  – ِِ
ألف تقول  ؛كحسن اٝنلق  بٌن تقول اهلل  ٗنع النيب - ِّ

 . ما بٌن العبد كبٌن ربو يصلح  اهلل
 ار.جاة من الن  ة، كالن  لفوز باٛنن  ل اٜنب النافع كاحملمود سببإف    - ِْ
 عبلمة على صبلح العبد كاستقامتو.اٜنب النافع كاحملمود إف   - ِٓ
 ورث ىداية ُب القلب.ي  - ِٔ
 .عنو كتوفيقو كرضاهللعبد  ة اهلل ١نب   :تثمر إف ١نبة العبد هلل  – ِٕ
 عم.قم، كْنلب النِّ تدفع النِّ  إف ١نبة اهلل   - ِٖ
 نوب.حصن حصٌن من أخطار اٞنعاصي كالذُّ  إف ١نبة اهلل   - ِٗ
 عبلمة على حسن اٝنإنة. إف ١نبة اهلل   - َّ
 صماـ أمن للبيوت كعمارة ٟنا.احملبة النافعة كاحملمودة   - ُّ
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اهلل  كال أٞنػنا ُب الركح ىو حبُّ  يرتؾ كجعنا ُب القلب الذم ال اٜنبُّ إف   – ِّ
.. 

إف الدافع األقول لبلتباع ىو احملبة، فهي ال ي تثمر ثباتنا كاستقامة على  - ّّ
 كطمأنينة كأمننا. ،طاعة اهلل 
أك ضعفها أك تأخرىا من  كرسولو  إف  فػىٍقدى احملبة هلل   - ّْ

 أسباب السقوط ُب أكدية الضبلؿ.
 م أسباب اٟنداية كاالستقامة.إف احملبة من أعظ - ّٓ
ًبقىٍدر ذلك، لكن ال تزيلي احملبةى  الذنوبي تػيٍنًقص من ١نبة اهلل  - ّٔ

 .إذا كانت ثابتة ُب القلب كٓب تكن الذنوب عن نفاؽ كرسولو   هلل
 .٩نتمع اٜنبُّ مع اٛنهًل باحملبوب كعدـ العناية بأمره كهنيوال   - ّٕ
 ه على نفسك.و إيثاري حبِّ  بلمةي للحب، فع يشهدي  اإليثاري  - ّٖ
 إ٧نا يػيٍعىنى العاقلي بسعادةو ال تنقطع. – ّٗ
داره إف  ١نب ة اٛنن ة لكوهنا؛ غاية للسعادة الكاملة، كالنعيم الدائم؛ كلكوهنا  – َْ

يلتقي فيها احملبوف لقاءن دائمنا ال فراؽ بعده، كيتحق قي اٞنقصودي فيها من جواًر أكـر 
كيغنمي الصاٜنوفى بالن ظر إٔب كجهو الكرٙب ًم الرا٘نٌن، كأعظًم ١نبوب، األكرمٌن، كأرح
. 

 

                                      
أف ٩نعل ىذا العمل خالصنا لوجهو الكرٙب، كأف  كُب اٝنتاـ أسأؿ اهلل 

ن ينفعين بو يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أتى اهلل بقلب سليم، كأف ينفع كيوفق م
 ساىم ُب نشره..   

 ..كحب كل عمل يقربنا إٔب حبك ،كحب من ٪نبك ،اللهم إنا نسألك حبك
 وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبيا محمد وعلى آلو وأصحابو..     
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    مراجعالمصادر و ال  
 

[. كقد حقق الكتاب قريبا مع ُُْٖٔب )اٟنند( ] إٕناـ الدراية لقراء النقاية، للسيوطي، مظهر العجائب .ُ
الشرح كاٞنقابلة على ٙنس ٢نطوطات، كىو ُب طور اإلعداد للطباعة، ٓنقيق كدراسة: د. عبد القادر ١نمد 

اٞنعتصم د٨ناف، د. عبد الرقيب صاّب الشامي، كفضيلة الشيخ مصطفى ١نمود سليخ، طبع دار الضياء، 
 الكويت.

 ىػػ[.ُّٖٖكمكتبة الشركة اٛنزائرية ]آثار ابن باديس، دار  .ِ
أحكاـ اٛننائز، إلبراىيم بن يوسف البولوم، كمعو: تنوير اٞنستبصر الفائز ببياف أحكاـ اٛننائز، ٓنقيق  .ّ

كدراسة كشرح: د. عبد القادر ١نمد اٞنعتصم د٨ناف، مصطفى ١نمود سليخ، دار الضياء، الكويت 
 ىػ[.ُّْٓ]

 ىػػ[.ُِْْعريب، دار الكتب العلمية، بًنكت ]أحكاـ القرآف، أليب بكر ابن ال .ْ
 ىػػ[.َُْٓأحكاـ القرآف، للجصاص، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت ] .ٓ
 إحياء علـو الدين، أليب حامد الغزإب، دار اٞنعرفة، بًنكت. .ٔ
اختيار األكٔب ُب شرح حديث اختصاـ اٞنؤل األعلى، البن رجب، مكتبة دار األقصى، الكويت  .ٕ

 [.ىػػَُْٔ]
 ىػػػ[.َُِْاإلخنائية، البن تيمية، دار اٝنراز، جدة ] .ٖ
 اآلداب الشرعية كاٞننح اٞنرعية، البن مفلح، عآب الكتب. .ٗ

 ـ[.ُٖٔٗأدب الدنيا كالدين، أليب اٜنسن اٞناكردم، دار مكتبة اٜنياة، بدكف طبعة ] .َُ
، لبناف ] .ُُ  ىػػ[.ُُْٗأدب الطلب كمنتهى األرب، حملمد بن علي الشوكا٘ب، دار ابن حـز
 ىػػ[.ُُْْاألذكار، لئلماـ النوكم، ٓنقيق: عبد القادر األرنؤكط ر٘نو اهلل، دار الفكر، بًنكت ] .ُِ
 ىػ[.ُِّّإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، للقسطبل٘ب، اٞنطبعة الكربل األمًنية، مصر ] .ُّ
 ىػ[.َُّْاالستقامة، البن تيمية، جامعة اإلماـ ١نمد بن سعود، اٞندينة اٞننورة ] .ُْ
استنشاؽ نسيم األنس من نفحات رياض القدس، أليب الفرج عبد الر٘نن بن رجب اٜننبلي، دار الصحابة   .ُٓ

 ىػػػػ[.ُُُْللرتاث بطنطا ]
 ىػ[.ُُْٓأضواء البياف، حملمد األمٌن الشنقيطي، دار الفكر، بًنكت ] .ُٔ
 ىػػ[.ُِّْإعانة اٞنستفيد، لصاّب الفوزاف، مؤسسة الرسالة ] .ُٕ
 ىػػ[.ُُِْللشاطيب،  دار ابن عفاف، السعودية ]االعتصاـ،  .ُٖ
 ىػ[.ُُُْإعبلـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن، البن القيم،  دار الكتب العلمية، يًنكت ] .ُٗ
 ـ[.ََِِاألعبلـ، للزركلي، دار العلم للمبليٌن ] .َِ
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 ـ[.ُٖٔٗاألعماؿ الكاملة، ٛنماؿ الدين األفغا٘ب، دراسة كٓنقيق: د. ١نمد عمارة، القاىرة ] .ُِ
 إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف، البن قيم اٛنوزية، مكتبة اٞنعارؼ، الرياض. .ِِ
 ىػػ[.ُُْٗاقتضاء الصراط، البن تيمية، دار عآب الكتب، بًنكت، لبناف ] .ِّ
 ىػػ[.َُُْاإلكليل ُب استنباط التنزيل، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بًنكت ] .ِْ
 عياض، ٓنقيق: األستاذ الدكتور ٪نٍن إٚناعيل، دار الوفاء، إكماؿ اٞنعلم ُب شرح صحيح مسلم، للقاضي  .ِٓ

 ىػ[. ُُْٗاٞننصورة، مصر ]
األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، البن تيمية، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد،   .ِٔ

 ىػ[.ُُْٖاٞنملكة العربية السعودية ]
 ىػػػ[.ُّٗٗلسلفية، القاىرة ]أمراض القلب كشفاؤىا، البن تيمية، اٞنطبعة ا .ِٕ
 اإلنساف كصحتو النفسية، للدكتور سيد صبحي، الدار اٞنصرية اللبنانية، ضمن مشركع مكتبة األسرة. .ِٖ
 اإل٬ناف كاٜنياة، يوسف القرضاكم، الشركة اٞنتحدة للتوزيع، بًنكت كدمشق كعماف. .ِٗ
 إلسبلمي.البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن ٤نيم اٞنصرم، دار الكتاب ا .َّ
 بدائع الفوائد، البن قيم اٛنوزية،  دار الكتاب العريب، بًنكت، لبناف .ُّ
 بلغة السالك ألقرب اٞنسالك اٞنعركؼ ُناشية الصاكم على الشرح الصغًن، دار اٞنعارؼ، بدكف تاريخ. .ِّ
 ىػػ[.ُِّْالبياف كالتبيٌن، للجاحظ، دار اٟنبلؿ، بًنكت ] .ّّ
كالتعليل ٞنسائل اٞنستخرجة، أليب الوليد ١نمد بن أ٘ند بن رشد القرطيب، البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو  .ّْ

 ىػػ[.َُْٖدار الغرب اإلسبلمي، بًنكت ]
 ىػػ[.ُُّْتاريخ اإلسبلـ ككفيات اٞنشاىًن كاألعبلـ، لئلماـ الذىيب، دار الكتاب العريب، بًنكت ] .ّٓ
 د.التاريخ الكبًن، للبخارم، دائرة اٞنعارؼ العثمانية، حيدر آبا .ّٔ
 ىػػ[.ُُْٓتاريخ دمشق، البن عساكر، دار الفكر ] .ّٕ
 ىػػػ[.ُُّّتبيٌن اٜنقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، اٞنطبعة الكربل األمًنية، بوالؽ، القاىرة ] .ّٖ
 ىػػ[.ُْٖٗالتحرير كالتنوير، حملمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر ] .ّٗ
عبل ١نمد عبد الر٘نن اٞنباركفورم،  دار الكتب العلمية، ٓنفة األحوذم بشرح جامع الرتمذم، أليب ال .َْ

 بًنكت.
 ىػػ[.ُُّٗٓنفة اٞنودكد بأحكاـ اٞنولود، البن القيم، مكتبة دار البياف، دمشق ] .ُْ
 ىػ[.ُُْٕالرتغيب كالرتىيب، لعبد العظيم بن عبد القوم اٞننذرم، دار الكتب العلمية، بًنكت ] .ِْ
 ىػػ[.ُِْٔد، مشس الدين اٞننبجي،  دار الكتب العلمية، بًنكت ]تسلية أىل اٞنصائب، حملمد بن ١نم .ّْ
 ىػ[.َُْٓتغليق التعليق، للحافظ ابن حجر، اٞنكتب اإلسبلمي، دار عمار، بًنكت، عماف  األردف ] .ْْ
 ىػ[.ُُْٗتفسًن ابن أىب حاًب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض ] .ْٓ
 ىػػ[.ُُْٔتفسًن ابن باديس، دار الكتب العلمية، بًنكت ] .ْٔ
 ىػػ[.ُُْٔتفسًن ابن جزم، دار األرقم، بًنكت ] .ْٕ
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 ىػ[.ُُْٗتفسًن ابن عادؿ )اللباب ُب علـو الكتاب(، دار الكتب العلمية، الطبعة األكٔب،  بًنكت ] .ْٖ
تفسًن ابن عجيبة )البحر اٞنديد ُب تفسًن القرآف اجمليد(، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي، القاىرة  .ْٗ

 ىػػ[.ُُْٗ]
 ىػ[.ُُّْابن عطية )احملرر الوجيز ُب تفسًن الكتاب العزيز(، طبع دار الكتب العلمية، بًنكت ] تفسًن .َٓ
 تفسًن أيب السعود )إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف الكرٙب(، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت. .ُٓ
 ىػػ[.َُِْتفسًن البحر احمليط، أليب حياف، دار الفكر، بًنكت ] .ِٓ
 ىػػ[.َُِْوم )معآب التنزيل ُب تفسًن القرآف(، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت ]تفسًن البغ .ّٓ
 ىػ[.ُُْٓتفسًن البقاعي )نظم الدرر(، دار الكتب العلمية، بًنكت ] .ْٓ
 [.ُُْٔتفسًن البيضاكم، دار الفكر، بًنكت ] .ٓٓ
 ،  بًنكت.تفسًن الثعاليب )اٛنواىر اٜنساف ُب تفسًن القرآف(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات .ٔٓ
 ىػػ[.ُِِْتفسًن الثعليب )الكشف كالبياف عن تفسًن القرآف(، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت ] .ٕٓ
 ىػ[.َُْٕتفسًن الز٢نشرم )الكشاؼ(، دار الكتاب العريب، بًنكت ] .ٖٓ
 ىػػ[.ُُْٖتفسًن السمعا٘ب، دار الوطن، الرياض  ] .ٗٓ
 [.ُّٗٗ]تفسًن السيوطي )الدر اٞننثور(، دار الفكر، بًنكت  .َٔ
 ىػػ[.َُِْتفسًن الطربم )جامع البياف ُب تأكيل القرآف(، مؤسسة الرسالة ] .ُٔ
، بًنكت ] .ِٔ  ىػ[.ُُْٔتفسًن العز بن عبد السبلـ )كىو اختصار لتفسًن اٞناكردم(، دار ابن حـز
 ىػ[.ُِّْتفسًن الفآنة كالبقرة، حملمد بن صاّب العثيمٌن  دار ابن اٛنوزم، اٞنملكة العربية السعودية ] .ّٔ
 ىػػ[.ُُْٖالقاٚني )١ناسن التأكيل(، دار الكتب العلميو، بًنكت ]تفسًن  .ْٔ
 ىػػ[.َُِْتفسًن القرآف العظيم، البن كثًن، دار طيبة للنشر كالتوزيع ] .ٓٔ
 ـ[.ََِّتفسًن القرآف من اٛنامع البن كىب، دار الغرب اإلسبلمي ] .ٔٔ
 [.ُِّٕقاىرة ]تفسًن القرطيب )اٛنامع ألحكاـ القرآف(، دار الشعب، ال .ٕٔ
 تفسًن القشًنم )لطائف اإلشارات (، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب، مصر. .ٖٔ
التفسًن الكبًن )مفاتيح الغيب(، لفخر الدين الرازم، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت، مصورة عن النسخة  .ٗٔ

 ىػ[.َُِّاألصلية من اٞنطبعة البهية اٞنصرية ]
 ف(، دار الكتب العلمية، بًنكت.تفسًن اٞناكردم  )النكت كالعيو  .َٕ
 ـ[.َُٗٗتفسًن اٞننار، حملمد رشيد بن علي رضا، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب ] .ُٕ
 ىػػ[.ُُْٗتفسًن النسفي، دار الكلم الطيب، بًنكت ] .ِٕ
 ىػػ[ُُْٔتفسًن النيسابورم )غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(،  دار الكتب العلميو، بًنكت ] .ّٕ
 ىػػػ[.ُِّْلشيخ ١نمد بن صاّب العثيمٌن، دار الثريا للنشر كالتوزيع، الرياض ]تفسًن جزء عم، ل .ْٕ
 ىػػػ[.َُُْتفسًن ٠ناىد، دار الفكر اإلسبلمي اٜنديثة، مصر ] .ٕٓ
دار ، بن النحاس الدمشقيال ،تنبيو الغافلٌن عن أعماؿ اٛناىلٌن كٓنذير السالكٌن من أفعاؿ اٛناىلٌن .ٕٔ
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 ػ[.ىَُْٕ]الكتب العلمية، بًنكت 
 هتذيب األخبلؽ، للجاحظ، القاىرة، دار الصحابة للرتاث، بدكف تاريخ. .ٕٕ
 ىػػ[.ََُْهتذيب الكماؿ ُب أٚناء الرجاؿ، للمزم،  مؤسسة الرسالة، بًنكت ] .ٖٕ
 ـ[.ََُِهتذيب اللغة، لؤلزىرم، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت ] .ٕٗ
 ىػ[.َُُْة ]التوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم، عآب الكتب، القاىر  .َٖ
 ىػػػ[.َُِْتيسًن الكرٙب الر٘نن ُب تفسًن كبلـ اٞنناف، لعبد الر٘نن بن ناصر السعدم، مؤسسة الرسالة ] .ُٖ
 ىػػػ[.َُْٖالتيسًن بشرح اٛنامع الصغًن، للمناكم، مكتبة اإلماـ الشافعي، الرياض ] .ِٖ
 ىػ[.ُِِْجامع الرسائل، البن تيمية، دار العطاء، الرياض ] .ّٖ
 ىػػػ[.ُِِْكاٜنكم، البن رجب، مؤسسة الرسالة، بًنكت ] جامع العلـو .ْٖ
 ىػ[.َُْٕجبلء األفهاـ، البن قيم اٛنوزية، دار العركبة، الكويت ] .ٖٓ
 ىػػ[.ُُْٖاٛننة كالنار، لعمر بن سليماف األشقر، دار النفائس، األردف ] .ٖٔ
 ىػػ[.ُُْٖاٛنواب الكاُب البن قيم اٛنوزية، دار اٞنعرفة، اٞنغرب ] .ٕٖ
 ركاح إٔب ببلد األفراح، البن القيم، مطبعة اٞند٘ب، القاىرة.حادم األ .ٖٖ
 حادم األركاح إٔب ببلد األفراح، البن قيم اٛنوزية، مطبعة اٞند٘ب، القاىرة. .ٖٗ
 حاشية السندم على سنن ابن ماجو، دار اٛنيل، بًنكت، بدكف طبعة. .َٗ
 ىػ[.َُْٔاإلسبلمية، حلب ]حاشية السندم على سنن النسائي )مطبوع مع السنن(، مكتب اٞنطبوعات  .ُٗ
  حاشية الشهاب اٝنفاجي على تفسًن البيضاكم، دار صادر، بًنكت. .ِٗ
 حقوؽ آؿ البيت، البن تيمية، دار الكتب العلمية، بًنكت. .ّٗ
 ىػ[.ُُْٖخزانة األدب كلب لباب لساف العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادم، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة ] .ْٗ
 [.ُّٓٗكتور أ٘ند فؤاد األىوا٘ب، مطبعة ٛننة التأليف كالرتٗنة كالنشر، القاىرة ]خبلصة علم النفس، للد  .ٓٗ
 ُُُْدرء تعارض العقل كالنقل، البن تيمية، جامعة ١نمد بن سعود اإلسبلمية، اٞنملكة العربية السعودية ] .ٔٗ

 ىػ[.
 اٜننبلي، عآب الكتب دقائق أكٕب النهى لشرح اٞننتهى اٞنعركؼ بشرح منتهى اإلرادات، ٞننصور بن البهوٌب .ٕٗ

 ىػػػ[.ُُْْ]
دليل الفاٜنٌن لطرؽ رياض الصاٜنٌن  حملمد علي بن ١نمد بن عبلف البكرم الشافعي، دار اٞنعرفة، بًنكت  .ٖٗ

 ىػػ[ُِْٓ]
 ىػػ[.ُُْٔالديباج على صحيح مسلم، للسيوطي، دار ابن عفاف، اٞنملكة العربية السعودية ] .ٗٗ

 [.ىػَُّْديواف اٞنتنيب، دار بًنكت ] .ََُ
 ىػػ[ػُِّْديواف طرفة بن العبد، بتحقيق: مهدم ١نمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ] .َُُ
 ىػػ[.ُِْٗديواف عبد اهلل بن اٞنبارؾ، دار اليقٌن، اٞننصورة، مصر ] .َُِ
 ديواف عبيد اهلل بن قيس، ٓنقيق كشرح: د. ١نمد يوسف ٤نم، دار صادر، بًنكت.  .َُّ
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 ىػػػ[.ُُِْشرم، مؤسسة األعلمي، بًنكت ]ربيع األبرار كنصوص األخيار، للز٢ن .َُْ
 ىػػػ[.ُُِْرد احملتار على الدر اٞنختار، البن عابدين، دار الفكر، بًنكت ] .َُٓ
 الرسالة القشًنية، عبد الكرٙب بن ىوازف القشًنم، دار اٞنعارؼ، القاىرة. .َُٔ
 ىػػ[.ُّْٖرسائل اٛناحظ، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة ] .َُٕ
 ار الكتب العلمية، بًنكت.الركح، البن قيم اٛنوزية، د .َُٖ
 ىػػ[.ُِّْركض األخيار اٞننتخب من ربيع األبرار، حملمد بن قاسم، دار القلم العريب، حلب ] .َُٗ
 ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء، حملمد بن حباف أبو حاًب الدارمي البس ي، دار الكتب العلمية، بًنكت. .َُُ
 ىػػ[.َُّْب العلمية، بًنكت ]ركضة احملبٌن كنزىة اٞنشتاقٌن، البن القيم، دار الكت .ُُُ
 ىػػ[.ُُْٗرياض الصاٜنٌن، لئلماـ النوكم، ٓنقيق: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بًنكت ] .ُُِ
 ىػػ[.ُُْٓزاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد، البن القيم اٛنوزية، مؤسسة الرسالة، بًنكت ] .ُُّ
 ـ[.ُٔٗٗالزىد الكبًن، للبيهقي، مؤسسة الكتب الثقافية، بًنكت ] .ُُْ
 ىػػ[.َُْٕالزىد كالورع كالعبادة، البن تيمية، مكتبة اٞننار، األردف ] .ُُٓ
 زىر اآلداب كٖنر األلباب،  إلبراىيم بن علي اٜنصرم القًنكا٘ب،  دار اٛنيل، بًنكت. .ُُٔ
زىر األكم ُب األمثاؿ كاٜنكم، للحسن بن مسعود بن ١نمد، نور الدين اليوسي، دار الثقافة، الدار  .ُُٕ

 ىػػ[.َُُْ]البيضاء، اٞنغرب 
 ىػػػ[.َُْٕالزكاجر عن اقرتاؼ الكبائر، البن حجر اٟنيتمي، دار الفكر ] .ُُٖ
 سبل السبلـ، حملمد بن إٚناعيل الصنعا٘ب، دار اٜنديث، القاىرة. .ُُٗ
سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٓنقيق كدراسة لعنواف األصوؿ ُب أصوؿ  .َُِ

وع ُب دار الضياء، الكويت، د. عبد القادر ١نمد اٞنعتصم د٨ناف، كمصطفى الفقو، أليب حامد اٞنطرزم. مطب
 ىػ[.١ُّْٔنمود سليخ، الطبعة األكٔب ]

 سر تأخر العرب كاٞنسلمٌن، للشيخ ١نمد الغزإب، الدار الشامية، بًنكت، كطبعة دار هنضة مصر. .ُُِ
 ىػ[.ُِٖٓالقاىرة ] السراج اٞننًن، للخطيب الشربيين الشافعي،  مطبعة بوالؽ )األمًنية(، .ُِِ
 ىػ[.ُُّْسًن أعبلـ النببلء، للذىيب، مؤسسة الرسالة،  بًنكت  ] .ُِّ
 ىػػػ[.َُْٖشرح ابن عباد على اٜنكم، مركز األىراـ، القاىرة ] .ُِْ
 ىػ[.ُِّْشرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاٛنماعة، أليب القاسم البللكائي، دار طيبة، السعودية ] .ُِٓ
حجر العسقبل٘ب، ٓنقيق الدكتور رياض منسي العيسى، كعبد القادر شرح األربعٌن النوكية، البن  .ُِٔ

 ىػ[.ُّْْمصطفى طو، دار الفتح، األردف ]
 شرح األربعٌن النوكية، حملمد بن صاّب العثيمٌن، دار الثريا للنشر، الرياض. .ُِٕ
 ىػػ[.ُِْٕشرح األصوؿ الثبلثة، لصاّب الفوزاف، مؤسسة الرسالة ] .ُِٖ
 ىػػػ[.ُِْٓمد بن عبد الر٘نن اٝنميس، دار أطلس اٝنضراء ]شرح الرسالة التدمرية، حمل .ُِٗ
شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك، حملمد بن عبد الباقي الزرقا٘ب، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة  .َُّ
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 ىػػػ[.ُِْْ]
 ىػػ[.َُّْشرح السنة، للبغوم، اٞنكتب اإلسبلمي، دمشق، بًنكت ] .ُُّ
 ،مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة ،الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطييب على مشكاة اٞنصابيح ) .ُِّ

 [.ىػُُْٕ] الرياض(
شرح العقيدة الطحاكية، البن أيب العز اٜننفي، كزارة الشؤكف اإلسبلمية، كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد  .ُّّ

 ىػػػ[.ُُْٖ]
 الشرح الكبًن على منت اٞنقنع، البن قدامة، دار الكتاب العريب. .ُّْ
 ىػ[.ُِِْزاد اٞنستقنع، حملمد بن صاّب العثيمٌن، دار ابن اٛنوزم ] الشرح اٞنمتع على .ُّٓ
 ىػػػ[.ُِْٔشرح رياض الصاٜنٌن، حملمد بن صاّب العثيمٌن، دار الوطن، الرياض ] .ُّٔ
 ىػػػ[.ُِّْشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض ] .ُّٕ
 ىػػػ[.َُِْاآلجرم، دار الوطن، الرياض ]الشريعة، أليب بكر ١نمد بن اٜنسٌن بن عبد اهلل  .ُّٖ
 ىػػػ[.َُْٕالشفا بتعريف حقوؽ اٞنصطفى، للقاضي عياض، دار الفيحاء، عماف ] .ُّٗ
 صفة اٛننة، أليب نعيم األصبها٘ب، دار اٞنأموف، دمشق. .َُْ
 ىػ[.ُُِْصفة الصفوة، البن اٛنوزم، دار اٜنديث، القاىرة ] .ُُْ
، صفحات مضيئة ُب التصور كالسلوؾ الديين،  .ُِْ لفضيلة الشيخ إٚناعيل اجملذكب، دار مهرات للعلـو

 ـ[.ََِٔ٘نص سوريا ]
 الصوارؼ عن اٜنق، للدكتور ٘ند العثماف، دار اإلماـ أ٘ند. .ُّْ
صيد األفكار ُب األدب كاألخبلؽ كاٜنكم كاألمثاؿ، للقاضي حسٌن بن ١نمد اٞنهدم، كزارة الثقافة،  .ُْْ

 ـ[.ََِٗاٛنمهورية اليمنية ]
 ىػ[.ُِْٓبن اٛنوزم، دار القلم، دمشق ]صيد اٝناطر، ال .ُْٓ
 ـ[. ُٖٔٗالطبقات، البن سعد، طبعة دار صادر، بًنكت ] .ُْٔ
طرح التثريب ُب شرح التقريب، أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٜنسٌن العراقي، كأكملو ابنو،  .ُْٕ

 الطبعة اٞنصرية القد٬نة.
 ة القد٬نة.طرح التثريب ُب شرح التقريب، للعراقي، الطبعة اٞنصري .ُْٖ
 ىػػػ[.ُّْٗطريق اٟنجرتٌن، البن القيم، دار السلفية، القاىرة ] .ُْٗ
، اٞنؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بًنكت ] .َُٓ  ـ[.ُٕٖٗطوؽ اٜنمامة، البن حـز
عارضة األحوذم بشرح صحيح الرتمذم، البن العريب اٞنالكي، كدار الكتب العلمية، بًنكت، من غًن  .ُُٓ

 تاريخ. 
 ىػػػ[.ُِْٔتيمية، اٞنكتب اإلسبلمي، بًنكت ] العبودية، البن .ُِٓ
 ىػ[.َُْٗعدة الصابرين كذخًنة الشاكرين، البن قيم اٛنوزية،  دار ابن كثًن، دمشق ] .ُّٓ
العشق، حقيقتو، خطره، أسبابو، عبلجو، حملمد بن إبراىيم اٜنمد، طبعة خاصة َنهاز اإلرشاد كالتوجيو  .ُْٓ
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 ىػ[. ُِِْباٜنرس الوطين ]
 ىػػ[.َُْْالبن عبد ربو األندلسي،  دار الكتب العلمية، بًنكت ]العقد الفريد،  .ُٓٓ
 عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لبدر الدين العيين، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت. .ُٔٓ
العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم، البن الوزير، ١نمد بن إبراىيم بن علي بن اٞنرتضى  .ُٕٓ

 ىػػ[.ُُْٓسة الرسالة، بًنكت ]بن اٞنفضل اٜنسين ، مؤس
عوف اٞنعبود شرح سنن أيب داكد، كمعو حاشية ابن القيم )هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح عللو  .ُٖٓ

 ىػػ[.ُُْٓكمشكبلتو(، دار الكتب العلمية، بًنكت ]
 ىػػ[.ُُْْغذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب، للسفاريين اٜننبلي، مؤسسة قرطبة، مصر ] .ُٗٓ
 يب اٜنديث كاألثر، للز٢نشرم، دار اٞنعرفة، لبناف.الفائق ُب غر  .َُٔ
 ىػػ[.َُْٖالفتاكل الكربل، البن تيمية، دار الكتب العلمية ] .ُُٔ
 ق[.ُّٕٗفتح البارم شرح صحيح البخارم، البن حجر، دار اٞنعرفة، بًنكت ] .ُِٔ
 ىػػػ[.ُُْٕفتح البارم شرح صحيح البخارم، البن رجب، مكتبة الغرباء األثرية، اٞندينة النبوية ] .ُّٔ
 ىػػ[.ُِْٕفتح الغفار اٛنامع ألحكاـ سنة نبينا اٞنختار، للحسن بن أ٘ند، دار عآب الفوائد ] .ُْٔ
جائزة ديب الدكلية للقرآف ، فتوح الغيب ُب الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاؼ( .ُٓٔ
 ػ[.ىػُّْْ] الكرٙب
 ىػ[.ُِْْ، مطابع اٜنميضي، الرياض ]فقو األدعية كاألذكار، لعبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر .ُٔٔ
 [.ُْٕٗفوات الوفيات، حملمد بن شاكر اٞنلقب بصبلح الدين،  دار صادر، بًنكت ] .ُٕٔ
الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القًنكا٘ب، أل٘ند بن غاٖب، شهاب الدين النفراكم األزىرم  .ُٖٔ

 ىػػ[.ُُْٓاٞنالكي دار الفكر ]
 ىػػ[.ُّّٗ، دار الكتب العلمية، بًنكت ]الفوائد، البن قيم اٛنوزية .ُٗٔ
 ىػػ[.ُُُِْب ظبلؿ القرآف، لسيد قطب، دار الشركؽ، القاىرة ] .َُٕ
 [.ُّٔٓفيض القدير شرح اٛنامع الصغًن، لعبد الرؤكؼ اٞنناكم،  اٞنكتبة التجارية الكربل،  مصر ] .ُُٕ
 قاعدة ُب احملبة، البن تيمية، مكتبة الرتاث اإلسبلمي، القاىرة. .ُِٕ
 ىػػػ[.َُْْعنواف اٜنكم، لعلي بن ١نمد البيس ي، مكتب اٞنطبوعات اإلسبلمية، حلب ]قصيدة  .ُّٕ
 ىػ[.َُْٕقواعد الفقو، للربك ي، الصدؼ ببلشرز، كراتشي ] .ُْٕ
 ىػػػ[.ُِْٔقوت القلوب ُب معاملة احملبوب، أليب طالب اٞنكي، دار الكتب العلمية، بًنكت ] .ُٕٓ
 ىػػ[.ُِْْجامعة أـ القرل، مكة اٞنكرمة ] قوت اٞنغتذم على جامع الرتمذم، للسيوطي،  .ُٕٔ
 ىػػػػ[.ُِْْالقوؿ اٞنفيد، حملمد بن صاّب العثيمٌن، دار ابن اٛنوزم، اٞنملكة العربية السعودية ] .ُٕٕ
 ىػ[.ََُْالكاُب ُب فقو أىل اٞندينة، البن عبد الرب، مكتبة الرياض اٜنديثة، ] .ُٖٕ
 ىػػ[.ُُْٕ، القاىرة ]الكامل ُب اللغة كاألدب، للمربد، دار الفكر العريب .ُٕٗ
    ىػػ[.َُْٔكتاب الفتاكل، للعز بن عبد السبلـ، دار اٞنعرفة، بًنكت ] .َُٖ
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 كشاؼ القناع عن منت اإلقناع، ٞننصور بن يونس البهوٌب اٜننبلي، دار الكتب العلمية، بًنكت. .ُُٖ
، دار كشف اٞنخدرات كالرياض اٞنزىرات لشرح أخصر اٞنختصرات، لعبد الر٘نن اٝنلوٌب اٜننبلي .ُِٖ

 ىػػ[.ُِّْالبشائر اإلسبلمية، لبناف ]
 كشف اٞنشكل من حديث الصحيحٌن البن اٛنوزم دار الوطن، الرياض. .ُّٖ
الكليات معجم ُب اٞنصطلحات كالفركؽ اللغوية، أليب البقاء اٜننفي الكفوم،  مؤسسة الرسالة،  .ُْٖ

 بًنكت.
، دار إحياء الرتاث العريب، الكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم، حملمد بن يوسف الكرما٘ب .ُٖٓ

 ىػ[.َُُْبًنكت ]
 ىػػ[.ُُْٕلباب اآلداب، للثعاليب، دار الكتب العلمية، بًنكت ] .ُٖٔ
 ىػػػ[.ُُْٕمنت القصيدة النونية، البن قيم اٛنوزية،  مكتبة ابن تيمية، القاىرة ] .ُٕٖ
كف الدينية ٠نالس التذكًن من حديث البشًن النذير، لعبد اٜنميد باديس، مطبوعات كزارة الشؤ  .ُٖٖ

 ىػ[.َُّْ]
 ىػ[.ُِْٓاجملالس الوعظية، لشمس الدين السفًنم الشافعي، دار الكتب العلمية، بًنكت ] .ُٖٗ
 ىػػػ[.ُّٔٗ[، شواؿ ]٠ٖنلة األزىر، السنة الثامنة كاألربعوف، جزء: ] .َُٗ
 [.٠ُُْٔنموع الفتاكل، البن تيمية، ٠نمع اٞنلك فهد، اٞندينة النبوية، اٞنملكة العربية السعودية ] .ُُٗ
 ىػػ[.ُِْْاحملاضرات كاحملاكرات، للسيوطي،  دار الغرب اإلسبلمي، بًنكت ] .ُِٗ
اٞنختار من حلية األبرار )٢نتصر أذكار اإلماـ النوكم(، لفضيلة الشيخ إٚناعيل اجملذكب، مطبعة  .ُّٗ

 ـ[.ََُِاليمامة، ٘نص، سوريا ]
 اإلسبلمية، القاىرة. ٢نتصر منهاج القاصدين، البن قدامة اٞنقدسي، دار التوزيع كالنشر .ُْٗ
 ىػػ[.ُُْٕ، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت ]اٞنخصص، البن سيده .ُٓٗ
 ىػ[.ُُْٔمدارج السالكٌن، البن القيم، دار الكتاب العريب، بًنكت ] .ُٔٗ
 اٞندخل إٔب السنن الكربل، للبيهقي، بتحقيق: د. ١نمد ضياء الر٘نن األعظمي، دار اٝنلفاء، الكويت. .ُٕٗ
شرح مشكاة اٞنصابيح، أليب اٜنسن اٞنباركفورم، إدارة البحوث العلمية كالدعوة، مرعاة اٞنفاتيح  .ُٖٗ

 ىػػ[.َُْْكاإلفتاء، اٛنامعة السلفية، بنارس اٟنند ]
 ىػػػ[.ُِِْمرقاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح، لعلي بن سلطاف اٟنركم القارم دار الفكر، بًنكت ] .ُٗٗ
١نمد بن أ٘ند بن منصور األبشيهي، عآب الكتب، اٞنستطرؼ ُب كل فن مستطرؼ، لشهاب الدين  .ََِ

 ىػػ[.ُُْٗبًنكت ]
مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو، أليب العباس شهاب الدين أ٘ند بن أيب بكر البوصًنم، دار  .َُِ

 ىػػػ[.َُّْالعربية، بًنكت ]
ا ٍب مطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية اٞننتهى، ٞنصطفى بن سعد، السيوطي شهرة، الرحيبا٘ب مول .َِِ دن

 ىػػػ[.ُُْٓالدمشقي اٜننبلي،  اٞنكتب اإلسبلمي ]
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 ىػ[.ُُّٓمعآب السنن، للخطايب، اٞنطبعة العلمية، حلب ] .َِّ
 ىػػ[.َُْٖمعا٘ب القرآف كإعرابو، للزجاج، عآب الكتب، بًنكت ] .َِْ
 ىػ[.َُْٗمعا٘ب القرآف، أليب جعفر النحاس، جامعة أـ القرل، مكة اٞنرمة ] .َِٓ
من مشكل اآلثار، ليوسف بن موسى، أبو احملاسن ٗناؿ الدين اٞنلطي اٜننفي،  اٞنعتصر من اٞنختصر .َِٔ

 عآب الكتب، بًنكت.
 ىػػ[.ُُْْاٞنعجم الفلسفي، للدكتور ٗنيل صليبا، الشركة العاٞنية للكتاب، بًنكت ] .َِٕ
 .[ُّْٔاٞنعجم اٞنفهرس أللفاظ القرآف الكرٙب، دار اٜنديث، القاىرة، مطبعة دار الكتب اٞنصرية ] .َِٖ
معجم اٞنناىي اللفظية كفوائد ُب األلفاظ، لبكر بن عبد اهلل أبو زيد، دار العاصمة، الرياض  .َِٗ

 ىػػ[.ُُْٕ]
 ىػػ[.ُّٖٖاٞنغين، البن قدامة، مكتبة القاىرة ] .َُِ
اٞنفاضلة ُب العبادات، قواعد كتطبيقات، لسليماف بن ١نمد بن عبد اهلل النجراف، مكتبة العبيكاف،  .ُُِ

 ىػ[.ُِْٓ] الرياض
 مفتاح دار السعادة، البن القيم، دار الكتب العلمية، بًنكت. .ُِِ
 ىػػ[.ُُِْاٞنفردات ُب غريب القرآف، للراغب األصفها٘ب، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بًنكت ] .ُِّ
اٞنفهم ٞنا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لئلماـ أيب العباس أ٘ند بن عمر بن إبراىيم القرطيب، دار  .ُِْ

 ىػػ[.ُُْٕلكلم الطيب، دمشق، بًنكت  ]ابن كثًن، كدار ا
منار القارم شرح ٢نتصر صحيح البخارم، ٜنمزة ١نمد قاسم، مكتبة دار البياف، دمشق، مكتبة اٞنؤيد،  .ُِٓ

 الطائف.
 ىػػ[.َُّٗاٞننار اٞننيف ُب الصحيح كالضعيف، البن القيم، مكتبة اٞنطبوعات اإلسبلمية، حلب ] .ُِٔ
 ىػػ[.ُِّّالباجي األندلسي، مطبعة السعادة، مصر ] اٞننتقى شرح اٞنوطأ، أليب الوليد .ُِٕ
 ىػػ[.ُِّٗاٞننهاج شرح صحيح مسلم بن اٜنجاج، لئلماـ النوكم، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت ] .ُِٖ
 ىػػ[.ُُْٕاٞنوافقات، للشاطيب، دار ابن عفاف، السعودية ] .ُِٗ
 ىػ[. ُّّْموسوعة ابن أيب الدنيا، دار أطلس اٝنضراء، الرياض ] .َِِ
وسوعة األعماؿ الكاملة، حملمداٝنضر حسٌن، ٗنعها كضبطها: ابن أخيو: احملامي علي الرضا م .ُِِ

 .ىػػػ[ُُّْاٜنسيين، الطبعة األكٔب دار النوادر ]
 ىػػ[.ُِْٕاٞنوسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت ] .ِِِ
 ىػػػ[ُِْٓسسة زايد، أبو ظيب ]موطأ اإلماـ مالك، ٓنقيق: ١نمد مصطفى األعظمي، مؤ  .ِِّ
اٞنوطأ، لئلماـ مالك بن أنس مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ اٝنًنية كاإلنسانية، أبو ظيب،  .ِِْ

 ىػػ[.ُِْٓاإلمارات ]
 ىػػ[.ُِّْهناية األرب ُب فنوف األدب، دار الكتب كالوثائق القومية، القاىرة ] .ِِٓ
 ىػ[.ُّٗٗألثًن اٛنزرم، اٞنكتبة العلمية، بًنكت ]النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، البن ا .ِِٔ
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نواىد األبكار كشوارد األفكار )حاشية السيوطي على تفسًن البيضاكم(، جامعة أـ القرل، كلية  .ِِٕ
 ىػػػ[. ُِْْالدعوة كأصوؿ الدين، اٞنملكة العربية السعودية ]

 ىػػػ[.ُُّْنيل األكطار، للشوكا٘ب، دار اٜنديث، مصر ] .ِِٖ
بلوغ النهاية، أليب ١نمد مكي بن أيب طالب، ٠نموعة ُنوث الكتاب كالسنة، كلية الشريعة  اٟنداية إٔب .ِِٗ

 ىػػ[.ُِْٗكالدراسات اإلسبلمية، جامعة الشارقة ]
 ىػ[.َُِْالواُب بالوفيات، لصبلح الدين الصفدم، دار إحياء الرتاث، بًنكت ] .َِّ
 كفيات األعياف، البن خلكاف، دار صادر، بًنكت. .ُِّ
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ي  سطؤر                         
لف  ف   المؤ 

  عبد القادر ١نمد اٞنعتصم د٨ناف. : الأسم 
لأد من مواليد مدينة ٘نص ُب سوريا.   : المث 

امة   ، ضاحية عبد اهلل اٞنبارؾ الصباح.الكويت، ١نافظة الفركانية  ق  : محم الأ 
 

رات  :  ب 
هم والح   المؤ 

لش رعي التابع ٛنمعي ة العلماء ُب مدينة حاصل على شهادة اٞنعهد العلمي ا - ُ
ىػ(، بتقدير: )امتياز(. كعلى شهادة الث انوية األزىري ة ُُّْ/ُِ/ُٓ)٘نص( بتاريخ )

 )القسم األديب( من )القاىرة(. 
حاصل على درجة اإلجازة العالية )الليسانس( من كلي ة أصوؿ الدين َنامعة  - ِ

ـ( ُٕٗٗ/أغسطس/ٔىػ[، )ُُْٖمن ربيع اآلخر ]( ِاألزىر ُب )القاىرة(، بتاريخ )
ا، قسم التفسًن كعلـو القرآف.   بتقدير: جيد جدًّ

حاصل على درجة دبلـو الدِّراسات العليا )اٞناجستًن( ُب الت فسًن كعلـو  - ّ
القرآف، كذلك بعد مناقشة رسالة بعنواف: )اإلقناع بٌن طريقة القرآف كعرض اٞنفسِّر(، 

ـ(. ََِْ/ُ/ِٗىػ(، اٞنوافق )ُِْْ/ذم اٜنجة/ٕالواقع ُب ) كذلك يـو األربعاء
كقد طبعت رسالة اٞناجستًن مع ٓنقيقات كزيادات كتعديبلت جديدة بعنواف )كسائل 

 ـ[.َُِٔاإلقناع ُب القرآف( ُب دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف، األردف ]
ناقشة رسالة حاصل على درجة الدكتوراه ُب التفسًن كعلـو القرآف، بعد م - ْ

بعنواف: )أساليب اٝنطاب ُب القرآف الكرٙب(. دراسة ٓنليلية شاملة ألساليب اٝنطاب 
(، اٞنوافق َُُِ/ٕ/َّكالطلب ُب القرآف الكرٙب. كذلك يـو السبت الواقع ُب )

ىػ(. كقد طبعت رسالة الدكتوراه ُب ٠نلدين مع ٓنقيقات كزيادات ُِّْ/شعباف/ِٗ)
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األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب دكلة الكويت، قطاع  كتعديبلت جديدة ُب كزارة
الشؤكف الثقافية، ٠نلة الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد عشر، غراس للنشر 

 ىػػ[.ُّْٔكالتوزيع، الكويت ]
عمل إمامنا كخطيبنا كمدرِّسنا ُب )سوريا(، ككذلك ُب )الكويت( كال يزاؿ. كعمل 

قافية ُب كزارة األكقاؼ إدارة مساجد ١نافظة )الفركاني ة(، ٍب  ميوىجِّهنا فنيًّا ُب اٞنراقبة الث  
اٞنراقبة الثقافية ُب إدارة )عامنا ُب  [ُْباحثنا شرعيًّا متفرغنا للبحث كالدراسة كالتحقيق ]

 كال يزاؿ.  ،عامنا [ُٓ، كإمامنا كخطيبنا ُب ١نافظة )الفركاني ة( ](مساجد ١نافظة الفركانية
الرتبية األساسية ُب اٟنيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم كمدرسنا ُب كلية 

 العارضية(. -الدراسات اإلسبلمية )الكويت 
 

ات   لك  ث  والمؤ   : انكث 
اإلرشادات اٞننهجية إٔب تفسًن اآليات الكونية )إضاءات على تعريف  - ُ

 ىػ[، اٞنوافقَُْْلرياض ]التفسًن العلمي كضوابطو، كمبادئو العشرة(، العبيكاف، ا
 ـ[ـ.ََِِىػ[، اٞنوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، اٞننصورة ـ[َُِٗ]

كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرٙب، دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف،  – ِ
 ـ[.َُِٔاألردف ]
أساليب اٝنطاب ُب القرآف الكرٙب، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب  – ّ

الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد دكلة الكويت، قطاع الشؤكف الثقافية، ٠نلة 
 ىػػ[. ُّْٔعشر، غراس للنشر كالتوزيع، الكويت ]

أخطار هتدد األسرة، كزارة األكقاؼ، إدارة مساجد ١نافظة الفركانية،  – ْ
 ىػ[.ُّْٓالكويت ]

احملبة صورىا كأحكامها، كزارة األكقاؼ، دكلة الكويت، إدارة مساجد  – ٓ
ىػ[. أعيد طبع الكتاب بإصبلحات كإضافات ُّْٕلنظائر ]١نافظة الفركانية، مطبعة ا

، ـ[َُِٖ]، اٞنوافق [ىػُّْٗكٓنقيقات جديدة ُب )دار اللؤلؤة(، اٞننصورة، مصر ]
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ىػ[، اٞنوافق َُْْالعبيكاف، الرياض ]اإلصدار الثالث بإصبلحات جديدة، 
 ـ[.َُِٗ]

اكؿ ٙنسة عقبات ُب طريق اٟنداية، كسبل الوقاية منها، كالكتاب يتن – ٔ
كٙنسٌن موضوعنا من حيث التعريف كبياف اٝنطر كالرتبية الوقائية. طبع ُب )دار 

العبيكاف، ، اإلصدار الثا٘ب، ـ[َُِٖىػ[، اٞنوافق ]ُّْٗاللؤلؤة(، اٞننصورة، مصر ]
 ـ[.َُِٗىػ[، اٞنوافق ]َُْْالرياض ]
كتيب. كزارة األكقاؼ،   .دركس كعرب من رحلة سيد البشر  – ٕ
ـ[، َُِٖىػ[، ]ُّْٗكويت، إدارة مساجد ١نافظة الفركانية، الطبعة األكٔب ]دكلة ال

 ـ[.َُِٗىػ[، اٞنوافق ]َُْْاإلصدار الثا٘ب، العبيكاف، الرياض ]
هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار. كالكتاب يتناكؿ موضوعات   - ٖ

ىػ[، َُْْلرياض ]كاف، اكثًنة من حيث التعريف كبياف اٝنطر كالرتبية الوقائية. العبي
 ـ[ـ.ََِِىػ[، اٞنوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، اٞننصورة ـ[َُِٗاٞنوافق ]
سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٓنقيق كدراسة  - ٗ

لعنواف األصوؿ ُب أصوؿ الفقو، أليب حامد اٞنطرزم. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، 
 .ىػ[ُّْٔالطبعة األكٔب ]

 اإلرشاد إٔب أسباب النجاة، ٓب يطبع. – َُ
آيات النداء ُب  القرآف الكرٙب، دراسة  ٓنليلية آليات النداء تتناكؿ  - ُُ

ىػ[، َُْْلرياض ])األداة، كاٞننادىل، كاٞنناًدم، كما كٕب األداة كاٞننادىل(، العبيكاف، ا
 ـ[ـ.ََِِىػ[، اٞنوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، اٞننصورة ـ[َُِٗاٞنوافق ]

تنوير اٞنستبصر الفائز ببياف أحكاـ اٛننائز، شرح كٓنقيق كتاب اٛننائز  - ُِ
ىػ[. مطبوع ُب َُُْللفقًن إٔب ر٘نة ربِّو العلي إبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ]

 ىػ[.ُّْٓدار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]
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 – َُِٕاٛنامعي ] مذكرة ُب علـو القرآف. مقرر الفصل الثا٘ب للعاـ – ُّ
ـ[ ُب اٟنيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات اإلسبلمية، كلية الرتبية َُِٔ

 العارضية(. -األساسية، )الكويت 
آفات اللساف كسبل الوقاية كالعبلج منها، كزارة األكقاؼ كالشؤكف  - ُْ

ػ[، ىَُْْـ[، العبيكاف، الرياض ]َُِٗىػ، َُْْاإلسبلمية، دكلة الكويت ]
 ـ[.َُِٗاٞنوافق ]

كتب عليكم الصياـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، دكلة الكويت   – ُٓ
 ـ[.َُِٗىػ، َُْْ]

ثبلث رسائل ُب الفقو، للعبلمة حسن الشرنببلٕب اٞنتوَب سنة  - ُٔ
 ىػ[، كىي على النحو التإب:َُٗٔ]

  أحكاـ الصبلة. أ. ديرُّ الكينوز فمن عمل هبا بالسعادة يفوز. كىي منظومة ُب 
 ب. سعادة اٞناجد بعمارة اٞنساجد.  

ج. إٓناؼ ذكم اإلتقاف ُنكم الرىاف. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة 
 ىػ[.ُّْٔاألكٔب ]

عنواف األصوؿ، أليب حامد اٞنطرزم. مع شرحنا لو، مطبوع ُب دار  - ُٕ
 ىػ[.ُّْٔالضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]

ىػ[. َُُْنائز، إلبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ]أحكاـ اٛن - ُٖ
 ىػ[.ُّْٓمطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]

إٓناؼ اٞنهتدين ّنناقب أئم ة الدِّين ٢نتصر )تنوير بصائر اٞنقلدين ُب  - ُٗ
مناقب األئم ة اجملتهدين( للعبل مة الشيخ مرعي اٜننبلي،  للعبلمة الشيخ أ٘ند 

 ىػ[.ُّْٓالطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ] ،ىػ[َُُُمنهورم اٞنتوَب سنة ]الد
ٓنقيق كدراسة كشرح منظوم ي الشهداء  )أ. داعي اٟندل بشرح منظومة  – َِ

الشهدا، لئلماـ أ٘ند بن عبد الر زاؽ اٞنغريب الر شيدم. كشرح منظومة الشهداء، لئلماـ 
 ىػ[. ُّْْألكٔب، دار الضياء، الكويت ]علي بن ١نم د األجهورم(، الطبعة ا
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ٓنقيق كدراسة رسالتاف ُب األصوؿ، إلٚناعيل بن غنيم اٛنوىرم اٞنتوَب  - ُِ
ىػ[. )أ. رسالة ُب جواز النسخ. ب. الكلم اٛنوامع ُب مسألة األصوٕب  ُُٓٔسنة ]

 ىػ[. ُّْْٛنمع اٛنوامع(، الطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ]
يق )سورة الفآنة( من التيسًن ُب التفسًن اٞنسمى ببحر علـو دراسة كٓنق – ِِ

 ىػ[، ٓب يطبع.ّٕٓالتفسًن، لنجم الدين عمر بن ١نمد النسفي ]
(، كىي  – ِّ ٓنقيق كدراسة كشرح لكتاب: )إٕناـ الدراية شرح نقاية العلـو

خبلصة ٢نتارة من أربعة عشر علمنا، لئلماـ جبلؿ الدين السيوطي، اٞنتوَب سنة 
ىػ[، دار الضياء، الكويت، طبع ُب ٠نلدين، كقد شارؾ ُب ٓنقيق )إٕناـ الدراية( ُُٗ]

 الدكتور عبد الرقيب صاّب الشامي، كفضيلة الشيخ مصطفى ١نمود سليخ.
اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب  - ِْ

دار اللؤلؤة، اٞننصورة  ،ـ[َُِٗىػ[، اٞنوافق ]َُْْلرياض ]كالسنة، العبيكاف، ا
 ـ[ـ.ََِِىػ[، اٞنوافق ]ُُْْ]

 .كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنةكأحكامها اٝنػػيانة صورىا  - ِٓ
 تذكرة كبياف من علـو القرآف، ٓب يطبع. – ِٔ

 األُناث:
مبادئ التفسًن العلمي لنصوص القرآف الكرٙب كضوابط التعريف، )١نكم(،  - ُ

 جامعة النيلٌن، السوداف.
 ضوابط التفسًن العلمي فيما ٫نصُّ الظ اًىرىةى العلمي ةى الكوني ة كاٞنفسِّرى كالن ص. - ِ
 اٜنوار كاٞنناظرة كاٛندؿ من خبلؿ نصوص القرآف الكرٙب. - ّ
 فقو التمثيل بٌن اإلقناع كاإلمتاع. - ْ
 األٍقسىاـ بٌن ٓنقيق اٝنرب كتوجيو النظر.   - ٓ
 ات التفكك األسرم.الرتبية الوقائية من آف – ٔ

                                                                      
 
 

                                                                                                       omAbdkader199@yahoo.c 
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